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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

       § 1. (uchylony) 
 

       § 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  

w  Kołobrzegu jest szkołą publiczną, zwaną dalej „Szkołą”.  

2. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki 

na ponadpodstawowym etapie kształcenia. 

3. Siedzibą Szkoły jest budynek w  Kołobrzegu przy ul. Krzysztofa Arciszewskiego 20.  
 

       § 3. Organem Prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Kołobrzeg, z siedzibą  w Kołobrzegu 

ul. Ratuszowa 13. 
 

§ 4. 1. Szkoła jest jednostką budżetową, która posiada wydzielony rachunek dochodów 

własnych. 

2. Szkoła może pozyskiwać środki pozabudżetowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Szkoły określają odrębne przepisy. 
 

§ 5. Szkoła używa pieczęci urzędowych i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami. 
  

§ 6. Tablice Szkoły zawierają nazwę Szkoły w pełnym brzmieniu. 
 

§ 7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 8. Szkołą prowadzi stronę internetową pod adresem  www.sp5.kolobrzeg.pl. 
 

       § 9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Zachodniopomorski 

Kurator Oświaty. 
 

§ 10. 1.  Ilekroć dalej bez bliższego określenia jest mowa o: 

1)   Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2)   Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami  

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu; 

3)   uczniach – należy przez to rozumieć także dzieci uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych; 

4)   rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem Szkoły; 

5)   nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły; 

6)   oddziałach – należy także przez to rozumieć oddziały przedszkolne; 

7)   wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole; 

8)   Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców czy Parlamencie Uczniowskim – 

należy przez to rozumieć odpowiednio organy Szkoły wymienione w § 26. 
 

§ 11. 1. Szkoła prowadzi oddziały, w tym oddziały  integracyjne: 

1)   I etapu edukacyjnego – klasy 1-3; 

2)   II etapu edukacyjnego – klasy 4-8; 

http://www.sp5.kolobrzeg.pl/
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3)   Wychowania przedszkolnego;  

4)   Przedszkolnego  Oddziału Specjalnego. 

2. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

3. Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany od poniedziałku do piątku. 

4. Organizację roku szkolnego, w tym ferii letnich i zimowych oraz terminy dni 

świątecznych określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia. 

5. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły oraz oddziałów przedszkolnych określają przepisy 

Rozdziału 6 Ustawy.  

6. Organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci  

uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i ich rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów 

określają przepisy Rozdziału 9. 

7. Do uczniów i rodziców oddziałów, o których  mowa w ust. 6, ma zastosowanie 

odpowiednio rozdział 9. W zakresie tam nieuregulowanym należy stosować zapisy pozostałych 

rozdziałów Statutu. 
 

       § 12. 1. Za zgodą Dyrektora wyższe uczelnie mogą zawierać umowy o odbywaniu praktyk 

przez studentów.  

2. Warunki prowadzenia praktyk określają odrębne przepisy.  
 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły 
 

       § 13. 1. Szkoła realizuje  cele i zadania wynikające z przepisów prawa,  a w szczególności: 

Ustawy Prawo Oświatowe i aktów wykonawczych do Ustawy, ustawy Karty Nauczyciela, 

Konwencji Praw Dziecka, a także treści zawartych w Programie wychowawczo – 

profilaktycznym Szkoły dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów  i środowiska 

lokalnego.   

2. W nauczaniu i wychowaniu Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie 

z uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijania w nim poczucia odpowiedzialności, tolerancji, 

poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości. 

3. Szkoła podejmuje działania zgodne z wymaganiami państwa i osadzone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego.  
 

§ 14. 1. Cele Szkoły to: 

1)   zapewnienie uczniom warunków umożliwiających optymalny rozwój umysłowy,  

emocjonalny, społeczny, fizyczny w oparciu o realizowaną podstawę programową 

kształcenia ogólnego,  z  uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych oraz predyspozycji   i możliwości psychofizycznych; 

2)   stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań; 

3)   rozwijanie umiejętności społecznych, współdziałania w pracy zespołowej; 

4)   rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi, chęci 

udziału  w działaniach na rzecz innych; 

5)   rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, regionalnej, etnicznej, językowej, 

religijnej; 
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6)   rozbudzanie  w  uczniach  potrzeby  poszukiwania  wiedzy,  samokształcenia, korzystania  

z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury  oraz zdolności twórczego myślenia; 

7)   rozwijanie umiejętności rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swojego 

miejsca  w grupach społecznych, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych; 

8)   kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów rozwojowych, życiowych  

i umiejętności rozwiązywania ich, z uwzględnieniem umiejętności poszukiwania pomocy  

w radzeniu sobie z nimi; 

9)   umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Szkoły oraz do dalszego kształcenia;  

10) kształtowanie środowiska wychowawczego ucznia sprzyjającego realizowaniu celów  

i zasad określonych w przepisach prawa, stosownie  do  warunków Szkoły  i  wieku  uczniów,   

a  w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia  

i rodzaju niepełnosprawności; 

11) zapewnianie uczniom opieki odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły; 

12) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji  i ochrony 

zdrowia; 

13) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – 

organizowane przez pedagoga i psychologa szkolnego; 

14) współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej poprzez udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń , prowadzenie zajęć dla 

uczniów, współpraca przy organizacji konkursów, uroczystości, imprez pozyskiwanie 

funduszy. 

2. Cele wymienione w ust. 1. społeczność Szkoły osiąga poprzez realizację procesu 

nauczania i uczenia się, który określają: 

1)   Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy  i obejmuje 

całą   działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;  

2)   Program wychowawczo - profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy treści  

o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym kierowane do 

uczniów, nauczycieli  i rodziców. 
 

§ 15.1. Zadaniem Szkoły w szczególności jest: 

1)   zapewnienie  opieki i wspomagania rozwoju uczniów w bezpiecznym i przyjaznym  

środowisku; 

2)   zapewnienie optymalnych warunków do nabywania wiedzy i umiejętności  

z wykorzystaniem dostępnych nowych technologii informacyjnych, aktywnych metod 

pracy; 

3)   organizowanie kształcenia dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

4)   dostosowanie treści, metod, form i organizacji procesu nauczania do psychofizycznych 

możliwości uczniów i ich zainteresowań; 

5)   zapewnienie możliwości rozwijania zdolności i talentów przez: 

a) organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych; 
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b) organizację konkursów i zawodów sportowych;  

c) organizację wycieczek oraz innych szkolnych i pozaszkolnych imprez; 

6)   uwzględnianie indywidualnych potrzeb uczniów, troszczenie się o zapewnienie równych 

szans rozwoju; 

7)   zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz  

zachowań prozdrowotnych; 

8)   systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z trudnościami w nabywaniu wiedzy  

i umiejętności opisanych w podstawie programowej, organizowanie wsparcia w celu 

niwelowania trudności; 

9)   systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z przemocą, agresją, uzależnieniami, 

podejmowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych, współdziałanie z poradniami: 

psychologiczno – pedagogiczną, zdrowia psychicznego lub innymi poradniami 

specjalistycznymi,  a  także z policją, sądami, Centrum Spraw Społecznych; 

10) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

zagrożeń; 

11) stwarzanie warunków do aktywności badawczej, eksperymentowania, wyrażania ekspresji  

w różnych formach przekazu; 

12) kształtowanie postaw obywatelskich, potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym, 

podejmowania inicjatyw na rzecz innych; 

13) kształtowanie postaw poszanowania odmienności kulturowej, religijnej, etnicznej, 

przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji; 

14) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 

15) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych 

uzdolnieniach; 

16) rozwijanie zaangażowania w pomoc niepełnosprawnym osobom, rozumienie ich ograniczeń  

w  funkcjonowaniu w życiu szkolnym, udzielanie niezbędnego wsparcia ułatwiającego 

uczestniczenie w nim; 

17) kształtowanie patriotyzmu, rozwijanie poczucia więzi z regionem i jego dorobkiem 

kulturowym, gospodarczym;  

18) rozwijanie postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

gospodarczym; 

19) organizowanie doradztwa związanego z kierunkiem dalszego kształcenia; 

20) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

21) upowszechnianie czytelnictwa;  

22) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas 

pracy  rodziców; 

23) współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym, wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

2. W celu realizacji zadań statutowych, w tym opiekuńczych i wspomagania właściwego 

rozwoju uczniów, Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie  z odrębnymi 

przepisami, są to: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteka;  

3) świetlica; 

4) gabinet profilaktyki zdrowotnej;  
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5) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) pomieszczenia sanitarno – higieniczne i szatnie. 

3.  Szkoła posiada stołówkę szkolną prowadzona przez dzierżawcę. 

4. Szkoła udostępnia szafki dla uczniów do przechowywania podręczników, przyborów 

szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego i drugiego śniadania.  

5. Nauczyciele odpowiedzialni za gabinety, sale zobowiązani są do opracowania  

i wywieszenia w widocznym miejscu regulaminów i instrukcji korzystania z pomieszczeń oraz 

zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów. 

6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników w Szkole prowadzony jest 

elektroniczny monitoring wizyjny: 

1)   kamery monitoringu wizyjnego umieszczone są wewnątrz i na zewnątrz budynku; 

2)   monitoring wizyjny jest prowadzony nieprzerwanie przez całą dobę; 

3)   zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 30 dni; 

4)   odczytu zapisu rejestratora dokonuje Dyrektor Szkoły lub kierownik gospodarczy; 

5)   zarejestrowane nagrania mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń 

przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na terenie Szkoły lub 

mieniu szkolnemu. 
 

       § 16. Zadania określone w § 15 Szkoła realizuje wypełniając edukację w ramach podstaw 

programowych kształcenia ogólnego dla uczniów klas I – VIII przyjętego szkolnego zestawu 

programów nauczania, przy wsparciu szkolnego zestawu podręczników i ramowych planów 

nauczania, programu wychowawczo – profilaktycznego, dodatkowych programów, innowacji, 

projektów rozszerzających podstawę programową  a także poprzez kształcenie integracyjne, 

uczestnictwo w życiu społecznym  i kulturalnym organizowanym przez miasto i poza nim, 

uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez różnorodne organizacje i instytucje. 
 

       § 17. 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, udzielaną uczniom  i ich 

rodzicom oraz nauczycielom. Szczegółowe zasady organizowania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej określają odrębne przepisy w tym zakresie. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest zapewniana przez specjalistów zatrudnionych  

w szkole. W razie konieczności, wynikających z rodzaju niepełnosprawności także przez innych 

specjalistów.  

       3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana w szkole polega  w szczególności 

na: 

1)   diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz  ustalaniu 

sposobów ich zaspokojenia; 

3)   rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności w nauce, opracowywanie  

i prowadzenie działań pozwalających uczniom na nabywanie wiedzy i umiejętności 

opisanych  w podstawach programowych; 

4)   organizowaniu form pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami  w tym 

zakresie, w tym wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi; 

5)   organizowaniu, w zależności od potrzeb i zaleceń współpracujących ze Szkołą właściwych 

poradni psychologiczno – pedagogicznych zajęć specjalistycznych; 

6)   objęciu szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych oraz  objętych  nauczaniem 
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indywidualnym; 

7)   udzielaniu  nauczycielom pomocy  w dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych, wynikających 

z   realizowanej podstawy programowej i programów do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych  i edukacyjnych uczniów; 

8)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

9)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wg 

obowiązujących w Szkole procedur. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana przez Szkołę jest dobrowolna  

i bezpłatna. 

3. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej także przy 

współudziale poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
 

       § 18. 1. Szkoła realizuje zadania związane z organizacją warunków kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym dotyczące: 

1) organizacji zajęć specjalistycznych; 

2) innych zajęć, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne, a w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

socjoterapeutyczne,  resocjalizacyjne; 

3) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego  i opiniach 

poradni psychologiczno – pedagogicznych, z uwzględnieniem dostosowania wymagań 

edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych; 

4) zapewnienia specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, wynikające  z   niepełnosprawności 

uczniów i trudności w nauce; 

5) integracji uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem szkolnym i lokalnym; 

6) przygotowania uczniów do samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych. 

2. Szczegółowe zasady  warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym regulują odrębne przepisy.  
 

       § 19.1. Uczniowie niepełnosprawni, przewlekle chorzy, z zaburzeniami rozwoju mogą 

realizować obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego, na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. Szczegółowe zasady dotyczące wnioskowania  

o przydział godzin nauczania indywidualnego i jego organizacji regulują odrębne przepisy  

w tym zakresie.  

       2. Na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), w celu umożliwienia 

uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, Dyrektor Szkoły może zezwolić 

uczniowi na indywidualny program lub tok nauczania. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy 

i warunków organizowania zarówno indywidualnego programu, jak i toku nauczania regulują 
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odrębne przepisy w tym zakresie.  
 

       § 20.  Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, 

korzystają  z  nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  
 

  § 21. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze 

środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych  

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych  

z kształceniem za granicą.  
 

§ 22. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach. 
 

       § 23. Pomoc materialna i socjalna 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel  w budżecie państwa lub budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg. 

2. Pomoc ma charakter finansowy (stypendium szkolne) lub motywacyjny tj. stypendium 

jednorazowe przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w nauce, sporcie, danej dziedzinie 

artystycznej. 

3. Pomoc o charakterze socjalnym jest realizowana przez Miejski Ośrodek Spraw 

Społecznych  w Kołobrzegu.  

4. Stypendia za wyniki określone w ust. 2 są przyznawane przez Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg. 

5. Zasady udzielania pomocy regulują właściwe uchwały Rady Miasta Kołobrzeg. 
 

       § 24. W szkole mogą być realizowane innowacje, autorskie koncepcje przedmiotowo- 

wychowawcze, eksperymenty, zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe. 
 

  § 25. Szkoła organizuje naukę religii/ lub etyki na życzenie rodziców uczniów. 
 

Rozdział 3 

Organy Szkoły i ich kompetencje  
 

       § 26. 1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski zwany dalej Parlamentem Uczniowskim 

  2. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy Szkoły mogą 

zapraszać na zebrania przedstawicieli innych organów Szkoły.  

       3. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji  w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą i niniejszym Statutem. 
 

       § 27. Organy wymienione w § 26 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą 

być sprzeczne z Ustawą oraz niniejszym Statutem. 
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       § 28. Dyrektor  

1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli, pracowników 

administracji  i obsługi.  

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych; 

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Szkoły; 

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych  

i niepedagogicznych Szkoły. 
 

       § 29. 1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności: 

1)    kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3)   przedstawianie  Radzie  Pedagogicznej,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku  szkolnym, 

wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji  

o działalności Szkoły;  

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań i obowiązków pracowniczych oraz  

dokonywanie oceny pracy, dorobku zawodowego nauczycieli i oceny okresowej 

pracowników obsługi  i administracji zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych; 

6) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegającym się o kolejne stopnie 

awansu zawodowego, a także przydzielanie im opiekunów stażu;  

7) powoływanie i przewodniczenie pracom komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;  

8) nadawanie lub odmawianie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście;  

9) uczestniczenie w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla  

nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela  

mianowanego  i dyplomowanego; 

10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

11) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa przez pracowników; 

12) sprawowanie  opieki  nad  uczniami  oraz  stwarzanie  warunków  harmonijnego  rozwoju  

       psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

13) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji  

             stanowiących; 

14) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w zakresie jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne zawiadamianie  

o tym organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

15) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom    

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, w tym organizowanie różnych 

form szkolenia w zakresie bhp; 

16)  organizowanie  warunków  kształcenia  uczniów  zgodnie  z  zaleceniami określonymi  

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach wydanych przez poradnie 
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psychologiczno – pedagogiczne; 

17)  organizowanie i nadzorowanie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

18) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminów ósmoklasistów na 

zakończenie nauki w klasie VIII Szkoły podstawowej;  

19)  tworzenie warunków do rozwijania samorządnej, samodzielnej pracy uczniów; 

20) podawanie do publicznej wiadomości Zestawu podręczników obowiązujących od nowego   

roku szkolnego oraz dopuszczanie Zestawu programów nauczania; 

21)  udostępnianie podręczników na zasadach określonych przepisami; 

22) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji,  w  szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

23)  przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

24)  kontrola  realizacji  obowiązku  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dziecka, 

zamieszkałego  w obwodzie Szkoły; 

25)  kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły; 

26)  podejmowanie decyzji o przyjmowaniu uczniów do Szkoły; 

27)  współdziałanie  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

28)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

2. Dyrektor Szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

3. Dyrektor Szkoły organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły. 
 

       § 30.1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców, rodzicami, Parlamentem Uczniowskim. 

2. Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących. 

3. Dyrektor kieruje sprawami Szkoły poprzez wydawanie poleceń służbowych, delegowanie 

uprawnień i obowiązków oraz wewnętrznych aktów normatywnych. 

4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z organami statutowymi Szkoły oraz 

rozstrzyga kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji.  

5. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi  

w  Szkole  w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.  

6. Dyrektora w wykonywaniu zadań wspiera wicedyrektor. Liczbę stanowisk 

wicedyrektorów ustala co roku arkusz organizacji Szkoły. 

7. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go  wicedyrektor. 
 

       § 31. Rada Pedagogiczna 

       1. Rada Pedagogiczna  jest organem kolegialnym szkoły. 

       2. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

       3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o przyjęty regulamin.  

       4. Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej  jest  Dyrektor, który jest odpowiedzialny za 

organizację i prowadzenie posiedzeń Rady, powiadomienie wszystkich jej członków  o terminie  
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i  porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 

       5. Dyrektor za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej ma prawo zaprosić osoby trzecie 

na jej posiedzenie. 

       6.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3)   podejmowanie uchwał  w  sprawie  eksperymentów,  innowacji pedagogicznych w szkole,  

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5)   ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym  

      sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych   

i pozalekcyjnych; 

2)    projekt planu finansowego Szkoły; 

3)    wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4)  propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć   

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych. 

       8.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły. 

       9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę  

o  odwołanie  z  funkcji Dyrektora  lub do Dyrektora  o  odwołanie nauczyciela  z  innej  funkcji 

kierowniczej w Szkole. Organ prowadzący Szkołę lub Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej. 

       10. Rada Pedagogiczna zatwierdza Szkolny zestaw podręczników, ustalony przez 

odpowiednie zespoły nauczycieli, który będzie obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego i Szkolny zestaw programów nauczania, dopuszczonych przez Dyrektora Szkoły do 

użytku szkolnego. Tryb wyboru podręczników i programów określony jest odrębnymi 

przepisami. 

       11. Rada Pedagogiczna ustala, wraz z Dyrektorem Szkoły, a w porozumieniu  

z organem prowadzącym Szkołę, wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe i artystyczne w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący. 

       12.  Rada Pedagogiczna wprowadza do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, w których udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy (dotyczy również 

zajęć, dla których nie została wprowadzona podstawa programowa, a program zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania). 

       13.   Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Parlamentem  Uczniowskim. 
 

       § 32. Rada Rodziców 

       1. Szkoła, współdziałając z rodzicami tworzy Radę Rodziców, reprezentującą ogół rodziców  

i stwarza warunki do uczestniczenia rodziców w życiu Szkoły.  

       2. W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu oddziałowych Rad 

Rodziców, wybranych w  wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach do 



Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 
 

12  

Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

       3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób 

przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców. 

       4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności: 

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 

2)   szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do  Rady Rodziców i oddziałowych Rad  

Rodziców. 

       5. Do kompetencji  Rady Rodziców należy: 

1)   uchwalanie do 30 września w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu  wychowawczo 

– profilaktycznego  Szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną  w sprawie programu, ustala go 

Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Szkoły; 

3)   opiniowanie projektu finansowego Szkoły; 

4)   delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko 

Dyrektora; 

5)   występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

Szkoły; 

6)   opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji; 

7)   wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

8)   opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu; 

9)   wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

10) przedstawienie propozycji form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego; 

11) uczestniczenie w ustalaniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych; 

12) w  celu  wspierania  działalności  statutowej  Szkoły  Rada  Rodziców  może  gromadzić  

fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

       6. Szkoła zapewnia udział rodziców w tworzeniu aktów prawnych, podlegających Ustawie  

o działalności Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. 
 

       § 33. Parlament Uczniowski 

1. W Szkole działa Parlament Uczniowski, zwany dalej „parlamentem”. Tworzą go 

 wszyscy uczniowie Szkoły. 
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2. Organy parlamentu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów parlamentu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4. Parlament może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski  

i  opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi  

wymaganiami edukacyjnymi; 

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3)   prawo do organizowania życia Szkoły, z zachowaniem proporcji między wysiłkiem 

szkolnym,  a rozwijaniem i zaspakajaniem własnych zainteresowań; 

4)   prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  w porozumieniu  

z  Dyrektorem Szkoły; 

5)   prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

5. Parlament w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania  z  zakresu 

wolontariatu. 

6. Parlament ze swojego składu może wyłonić radę wolontariatu.  
 

       § 34. 1. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia 

dobrego klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych 

zasad funkcjonowania Szkoły. 

       2. Dyrektor Szkoły zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów,  

w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w Ustawie, Statucie Szkoły, oraz własnych 

regulaminach. 

       3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: tj. Radę Rodziców i Parlament Uczniowski. 

       4. Rada Rodziców i Parlament Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej podczas posiedzeń tych 

organów. 

       5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów,   a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od przedłożenia.  
 

       § 35. 1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia  i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej  i opiekuńczej Szkoły. 

       2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa 

w ust. 1 wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

       3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji mogą brać udział z głosem doradczym  

w zebraniach Rady Pedagogicznej. 
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       § 36. 1. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły odnośnie 

podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez: 

1)   wydawanie zarządzeń Dyrektora Szkoły; 

2)   spotkania z Radą Pedagogiczną; 

3)   zebrania ogólne i oddziałowe  rodziców; 

4)   spotkania z Radą Rodziców; 

5)   spotkania z Parlamentem Uczniowskim; 

6)   udostępnianie informacji na stronie internetowej Szkoły, w dzienniku elektronicznym, na 

tablicach ogłoszeń w Szkole. 

  2. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się  

o podejmowanych działaniach w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.  

       3. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

pomiędzy organami na podstawie obowiązujących przepisów przy arbitrażu Dyrektora Szkoły. 

       4. Sytuacje konfliktowe między organami Szkoły są rozstrzygane wewnątrz Szkoły wg 

następującego trybu: 

1)   z każdego organów Szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu 

rozstrzygającego zaistniały problem; 

2)   decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 50 % członków zespołu. 

       5. Spory pomiędzy organami Szkoły rozwiązywane są wewnątrz Szkoły na drodze 

polubownej poprzez wzajemny udział członków i jawną wymianę poglądów. 

       6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna zwrócić się do strony przeciwnej  

z  prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

       7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

       8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór, konflikt przewiduje się następujące 

zasady postępowania: 

1)   Konflikt Dyrektor – Rada Pedagogiczna: 

a) spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzygane  są  na zebraniach  Rady 

Pedagogicznej; 

b) w przypadku dużej wagi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz Szkoły  

można zwrócić się o pomoc do mediatora. 

2)   Konflikt Dyrektor – Rada Rodziców: 

a) spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu 

Rady Rodziców z udziałem Dyrektora; 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się  

o pomoc w jego rozwiązaniu do organu prowadzącego, jeżeli przedmiot sporu dotyczy 

kompetencji tego organu lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jeżeli przedmiotem 

sporu są sprawy  z zakresu nadzoru pedagogicznego. 

3)   Konflikt Dyrektor – Parlament Uczniowski: 

a) spory pomiędzy Dyrektorem a Parlamentem Uczniowskim rozstrzygane są między 

wybranymi  przez  Parlament  Uczniowski  przedstawicielami  Parlamentu  a Dyrektorem 

Szkoły w obecności opiekuna Parlamentu Uczniowskiego. 

4)   Konflikt Rada Pedagogiczna – Parlament Uczniowski: 

a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Parlamentem Uczniowskim rozstrzygane są na 
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wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, 

przedstawicieli Parlamentu  Uczniowskiego oraz Dyrektora.  

       9. Szczegółowy tryb postępowania w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami Szkoły 

określają te organy w regulaminie swojej działalności. Postanowienia regulaminów nie mogą 

być sprzeczne ze Statutem Szkoły oraz przepisami prawa. 
 

       § 37. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia 

dzieci  i młodzieży. Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy. 

2. Podstawową formą współpracy nauczyciela z rodzicami  uczniów są kontakty 

indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz zebrania klasowe. 

3. Częstotliwość organizowania  spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może 

być mniejsza niż 2 razy w półroczu. 

4. Rodzice obowiązkowo uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może 

uczestniczyć w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skontaktować się  

z wychowawcą oddziału w innym terminie. 

5. Formy współdziałania ze Szkołą uwzględniają prawo rodziców do:  

1)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie  i Szkole; 

2)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3)   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów   

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na zebraniach; 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie wcześniej ustalonym  z  nauczycielem; 

konsultacje nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela; 

c) w kontaktach ze specjalistami; 

4)   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich  

dzieci; 

5)   udziału w wycieczkach, imprezach o charakterze kulturalnym, sportowym; 

6)   wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły. 

6. Szkoła oczekuje od rodziców: 

1)    pomocy w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, zielone szkoły, uroczystości)  

       i w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych na miarę możliwości 

rodziców, zarówno w odniesieniu do Szkoły, jak i oddziału; 

2)    współpracy w budowaniu poprawnych relacji między rodzicami a pracownikami Szkoły; 

3)   przedstawianie Dyrektorowi Szkoły swoich konstruktywnych uwag i wniosków dotyczących   

funkcjonowania Szkoły; 

       7.  Rozstrzyganie konfliktów i sporów w Szkole odbywa się następująco: 

1)    sytuacje  konfliktowe  między  pracownikami  Szkoły  a  rodzicami  uczniów  rozstrzyga  

Dyrektor; 

2)  mediatorem w przypadku sytuacji konfliktowych na terenie Szkoły między rodzicami  

uczniów jest pedagog szkolny; 

3)    w przypadku niepowodzenia mediacji, o której mowa w pkt. 2, pedagog przekazuje  sprawę  

do rozstrzygnięcia Dyrektorowi Szkoły; 
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4)  sytuacje konfliktowe między uczniami a pracownikami Szkoły rozstrzyga wychowawca  

ucznia lub uczniów z możliwością odwołania się stron do Dyrektora Szkoły. 
 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Szkoły 
 

       § 38. 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz ferii zimowych  i wiosennych 

określają odrębne przepisy. 

       2. Organizację nauczania, wychowania i opieki  w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad higieny pracy, opiniowany zgodnie z odrębnymi 

przepisami  i zatwierdzany przez organ prowadzący Szkołę. 

       3. W roku szkolnym, w Szkole są dwa okresy: okres pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego do dnia, w którym odbywa się zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, okres 

drugi rozpoczyna się w dniu następującym po klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej 

i trwa do dnia kończącego zajęcia edukacyjne danego roku szkolnego. 

  4. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w systemie 

klasowo – lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

  5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

  6. W Szkole funkcjonują oddziały ogólnodostępne i integracyjne. 
 

  § 39.1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Zakres zadań nauczyciela 

wychowawcy określa  § 58. 
 

       § 40. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych dla oddziału określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora 

Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

i higieny pracy. 
 

       §  41. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są: 

1)   obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 

2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1; 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

5)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  w szczególności w celu  

kształtowania  ich  aktywności  i kreatywności; 

6)   zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

       2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której 

ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, trwającej od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły ma prawo 

zmienić czas trwania godziny lekcyjnej na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym. 

       3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel 
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prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

            4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut, a czas 

trwania zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym wynosi 45 minut.  

       5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 4  

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony tygodniowy czas zajęć dla ucznia. 

       6. Zajęcia edukacyjne w oddziałach ogólnodostępnych są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

       7. Zajęcia edukacyjne w oddziałach integracyjnych są prowadzone w oddziałach liczących 

nie więcej niż 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

       8. W przypadku przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły do oddziału klas I, II  

III, co spowoduje zwiększenie liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych ponad liczbę 

określoną w ust. 6,  Dyrektor Szkoły, po poinformowaniu Rady Oddziałowej, dzieli dany 

oddział.  

       9. Na wniosek Rady Oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor 

może odstąpić od podziału oddziału, o którym mowa w ust. 8, zwiększając liczbę uczniów, ale 

nie o więcej niż o 2 uczniów. 

       10. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona o liczbę określoną  

w  ust. 9,  w  Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

       11. Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów, określoną w ust. 9, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

       12. W Szkole, w oddziałach integracyjnych  zatrudnia się nauczycieli posiadających 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych. 

       13. W Szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.  
 

       § 42. 1. W klasach IV – VIII podział na grupy jest obowiązkowy; 

1)   na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych/informatyki liczba uczniów nie 

może przekraczać liczby miejsc stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2)   na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów zajęcia mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3)   na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone  

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej i międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 

uczniów. Jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą 

uczniowie niepełnosprawni, to liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba 

uczniów w oddziale integracyjnym, tj. nie więcej niż 20 uczniów, w tym maksymalnie 5 

uczniów niepełnosprawnych. 

       2. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na 

zajęciach, o których mowa w ust. 1, pkt. 1, 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że 

grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. 

       3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż liczby uczniów określone  
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w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego. 

       4. Od klasy IV zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie 

dla dziewcząt i chłopców. 
 

  § 43. 1. Tygodniowy rozkład zajęć jest podawany uczniom przez wychowawcę oraz 

opublikowany na stronie internetowej Szkoły.  

       2. Nauczyciele uczący w klasach  I - III zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego 

oddziału podczas ich planowego pobytu w Szkole. 

       3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut z wyjątkiem przerw po czwartej i piątej 

godzinie lekcyjnej, które trwają odpowiednio 20  i 15 minut. 

  4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć,  

w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według zatwierdzonego przez Dyrektora 

Regulaminu dyżurów i harmonogramu dyżurów. 

       5.   Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo. 

       6. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb 

rozwojowych uczniów.  
 

§ 44. 1. W Szkole działają zespoły nauczycieli powołane przez Dyrektora na czas 

nieokreślony. Są to; 

1)   oddziałowe zespoły wychowawcze – w ich skład wchodzą nauczyciele prowadzący  zajęcia  

w danym oddziale; 

2)   zespoły przedmiotowe; 

3)   zespoły problemowo – zadaniowe; 

4)   zespół wychowawczy. 

       2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora. 

       3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji  

w danym roku szkolnym. Zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej 

działalności, zawierające wnioski i rekomendacje po pierwszym i po drugim semestrze w danym 

roku szkolnym. 

       4. Dyrektor   może   powoływać   inne   zespoły   problemowo  –  zadaniowe,   zgodnie  

z  potrzebami Szkoły. 
 

       § 45. 1. W Szkole prowadzone są dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. 

Pozostałe dzienniki i dokumentacja przebiegu nauczania mogą być prowadzone w formie 

elektronicznej bądź papierowej. 

  2. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne przepisy. 
 

       § 46. 1. Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli  

i sposób ich dopuszczania do użytku w Szkole określają odrębne przepisy. 

       2. Uczniowie i ich rodzice są informowani o obowiązujących w danym oddziale 

podręcznikach, materiałach edukacyjnych i ćwiczeniowych poprzez stronę internetową Szkoły. 
 

       § 47. Oddziały integracyjne 

1. Szkoła prowadzi kształcenie w oddziałach integracyjnych. 

       2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są stałą, systematyczną opieką 

logopedy, psychologa i innych specjalistów – w miarę posiadanych środków finansowych. 
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  3. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego Szkoła zatrudnia nauczycieli 

wspomagających w wymiarze wynikającym z obowiązujących przepisów. 

  4. Do oddziału integracyjnego kwalifikuje się uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

  5. Do oddziału integracyjnego uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 

zapisywani są za zgodą rodziców. Rodzice mają prawo złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału 

integracyjnego. 

  6. Rodzice uczniów zapisanych do oddziału integracyjnego są zobowiązani do ścisłej 

współpracy  z nauczycielami pracującymi w tym oddziale. 
 

       § 48. 1. Szkoła zapewnia uczniom dobrowolną i bezpłatną pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną. 

2. Do form pomocy, o jakiej mowa w ust 1 należą: 

1)   zajęcia rozwijające uzdolnienia;  

2)   zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 

3)   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

4)   zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające 

kompetencje emocjonalno – społeczne; 

5)   zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6)   zindywidualizowana ścieżka kształcenia – wymaga wskazania tej formy przez opinię PPP. 

7)   indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu; 

8)   porady, konsultacje, warsztaty. 

3. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach 

 rozwojowych, przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki, 

indywidualnego programu na zasadach określonych w Ustawie. 
 

  § 49. 1.  Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków w planie finansowym, 

zgodnie  z odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną Szkole przekazane. 

       2. Szkoła, w miarę możliwości, udziela uczniom pomocy materialnej ze środków 

uzyskiwanych  z innych źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami ustalonymi  

w wyniku porozumienia Dyrektora z ofiarodawcą pomocy. 
 

       § 50. 1. Szkoła korzysta ze wsparcia poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie 

doskonalenia kompetencji pedagogicznych nauczycieli. 

       2. Szkoła umożliwia pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzenie 

obserwacji w naturalnym środowisku ucznia.  

       3. Szkoła na wniosek poradni udziela informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku 

szkolnym. 

4. Szkoła tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców  

z pracownikami poradni mających na celu wsparcie rodziców w procesie wychowawczym. 

5. Szkoła korzysta z pomocy poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych na zasadach współpracy uzgodnionych między Szkołą  

a  poradnią. 
 

       § 51. Organizacja Biblioteki  

       1. Biblioteka Szkoły jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
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uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

  2. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala 

Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć. 

  3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz inni 

pracownicy Szkoły.  

       4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1)   gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2)   korzystanie ze zbiorów w czasie lekcji i wypożyczanie ich poza teren biblioteki; 

3)   prowadzenie lekcji bibliotecznych (w grupach lub oddziałach); 

4)   korzystanie z komputerów. 

       5. Organizacja biblioteki zapewnia w szczególności warunki do: 

1) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania   

i pogłębiania  u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) gromadzenie różnorodnej literatury w postaci książkowej i na nowoczesnych  nośnikach 

informacji;  

b) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

c) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: pisarzami, historykami, itp.; 

d) organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, plastycznych, itp.; 

e) przygotowywanie montaży słowno-muzycznych oraz inscenizacji utworów literackich; 

f) wykonywanie gazetek tematycznych; 

g) indywidualne rozmowy z czytelnikami i doradztwo czytelnicze; 

h) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej  i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym; 

2)   organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez gromadzenie literatury dotyczącej regionu, w którym żyjemy, tradycji polskich  

i obcych, symboli narodowych, Unii Europejskiej, savoir – vivre i popularyzowanie tej 

wiedzy. 

       6. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2) tworzenia  warunków  do  efektywnego  posługiwania  się  technologiami    informacyjno – 

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym; 

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów.  
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       7. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1)   uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów; 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

c) rozbudzania u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich 

wspólne użytkowanie;  

d) tworzenia warunków do  efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi; 

2)   z nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych; 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych; 

c) informowania o nowościach książkowych i innych; 

d) współpracy w zakresie uzupełniania zbiorów; 

e) współdziałania w przygotowaniu imprez szkolnych; 

f) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie 

wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki; 

3)   z rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe; 

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się  

z dbania o wspólne podręczniki; 

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży; 

4)   z innymi bibliotekami: 

a) wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych; 

b) organizowanie wycieczek do innych bibliotek; 

c) uczestnictwo w spektaklach teatralnych i innych imprezach organizowanych przez inne 

biblioteki; 

d) wspólne organizowanie konkursów; 

e) prezentowanie twórczości uczniów w innych bibliotekach; 

f) wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

       8. Biblioteka działa na podstawie własnego regulaminu wprowadzonego zarządzeniem 

Dyrektora.  

       9. Plan oraz godziny pracy biblioteki, a także indywidualny przydział czynności nauczyciela 

bibliotekarza zatwierdza Dyrektor. 

       10. Bibliotekarz przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 

       § 52. Świetlica szkolna 

       1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki Szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły, 
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celem jej działania jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami 

edukacyjnymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, z uwzględnieniem warunków 

wszechstronnego rozwoju uczniów. 

3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o plan dydaktyczno – wychowawczy grup 

świetlicowych. Plany pracy grup świetlicowych są opracowane na dany rok szkolny  

i  uwzględniają wiek uczniów i ich zainteresowania.  

4. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji ujmowane są w dzienniku zajęć świetlicy. 

5. Wychowawca świetlicy przejmuje opiekę nad uczniem od momentu, w którym zgłosi on 

swoją obecność w świetlicy. 

6. Świetlica działa na podstawie własnego Regulaminu nadanego przez Dyrektora Szkoły, 

określającego godziny jej pracy. 

7. Uczniowie uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

świetlicy. 
 

  § 53. Wolontariat 

       1. W zakresie wolontariatu Szkoła: 

1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów; 

2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez  

organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza Szkołą na podstawie zawartych 

porozumień lub umów również na terenie Szkoły; 

3) organizuje własne działania w zakresie wolontariatu włączając w nie uczniów. 

       2. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia. 

  3. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Szkolny Klub 

Wolontariatu prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych pod kierunkiem opiekuna. 

       4. W ramach działalności Klubu uczniowie w szczególności: 

1)   zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej  

       i bezinteresownej pomocy innym; 

2)   rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby   

innych; 

3)   udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego   i środowiska 

naturalnego; 

4)   są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy i pracy na  

rzecz Szkoły;  

5)   wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6)   promują ideę wolontariatu w Szkole. 

       5. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Parlamentem Uczniowskim określa w drodze 

uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność społeczną,  

w tym  w szczególności w formie wolontariatu. 
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       6. Szkoła korzysta z pomocy wolontariuszy o ile wystąpi taka potrzeba oraz będzie taka 

możliwość. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo Dyrektor po uzyskaniu opinii 

Parlamentu Uczniowskiego. 
 

       § 54. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

       1. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 

wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej  

i  kierunku kształcenia. 

2. Działania nakierowane osiąganiu celu realizowane są poprzez: 

1)   prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla  klas 

VII  i VIII; 

2)   udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań  

zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością  

w życiu zawodowym; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi, dla 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; 

3)   upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym  

zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz 

dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 

       3. Doradztwo zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich nauczycieli,   

a  w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, 

instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, 

Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców. 

  4.   Koordynatorem systemu doradztwa zawodowego w Szkole jest pedagog szkolny. 

  5. Doradztwo edukacyjno – zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, 

np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki 

zawodoznawcze, targi edukacyjne  i targi  pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, 

przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, wolontariat. 

  6. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje 

pedagog z doradcą zawodowym. 
 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 
 

       § 55. 1.  W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  

i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymagania kwalifikacyjne, prawa  

i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tej 

ustawy.  

3. Zasady zatrudniania pracowników niepedagogicznych Szkoły określają odrębne przepisy 

m.in. przepisy o pracownikach samorządowych i Kodeks Pracy. 

4. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ 
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prowadzący arkusz organizacyjny. 

5. Szczegółowe zakresy obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych 

pracowników Szkoły ustala Dyrektor w imiennym przydziale czynności. 

6. Do zakresu zadań wszystkich pracowników Szkoły należy w szczególności zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem, w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz 

niniejszym Statutem. 
 

       § 56. 1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. 

  2. Funkcję wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze powierza i z tej funkcji 

odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej. 

       3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora Szkoły ustala Dyrektor. 

       4. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku nieobecności Dyrektora  

w placówce w ramach swoich obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.  

       5. Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez Dyrektora Szkoły. 

  6. Wicedyrektor wspiera Dyrektora w wykonywaniu zadań kierowniczych. 
 

       § 57. Zakres zadań nauczycieli 

       1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

       2. Do obowiązków nauczyciela  należy w szczególności: 

1)   zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole podczas prowadzonych zajęć  

obowiązkowych  i pozalekcyjnych, podczas powierzonego dyżuru w czasie przerw zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły, a także na zajęciach poza terenem 

Szkoły, szkolnych wycieczkach i imprezach organizowanych po uprzednim uzyskaniu 

zgody Dyrektora; 

2)   zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia; 

3)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 

4)   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o przeprowadzoną diagnozę i współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w Szkole oraz 

właściwymi  instytucjami; 

5)   doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, wychowawczych; 

6)   kształcenie umiejętności posługiwania się poprawnym językiem polskim, w tym dbałość   

o zasób słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego 

nauczyciela;  

7)   prowadzenie zajęć wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów w ramach wspierania  

rozwoju dzieci. 

       3. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz materiałów  

edukacyjnych dopuszczonych do użytku szkolnego; 

2) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów  

nauczania, innowacji, eksperymentów pedagogicznych, a także wyboru metod nauczania; 

3) opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawę programową i wybrany 
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program nauczania danego przedmiotu; 

4) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu 

i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującym w Szkole WZO, klasyfikowania  

i promowania uczniów; 

5) wykorzystywania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących uczniów; 

6) aktywizowania uczniów do  rozwijania zainteresowań, w tym także  na zajęciach 

pozalekcyjnych  i pozaszkolnych; 

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, uczestnictwa uczniów w zajęciach  

w formie elektronicznej i papierowej; 

8) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i wykonywanie jej uchwał; 

9) doskonalenia własnych kwalifikacji i doskonalenia zawodowego; 

10) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów  

i pracowników; 

11) współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów; 

12) sprawowania opieki nad nauczycielami w awansie zawodowym; 

13) przestrzegania porządku pracy, przepisów BHP.  

       4. Sposób i formy wykonywania zadań nauczyciel dostosowuje do wieku i potrzeb uczniów 

oraz warunków środowiskowych Szkoły. 
 

         § 58. 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 

1)   poznanie uczniów oraz ich środowiska, a także stały kontakt z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi; 

2)   integracja zespołu oddziałowego; 

3)   rozwiązywanie konfliktów w oddziale; 

4)   tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania ich do pracy zespołowej, życia  

w rodzinie i społeczeństwie; 

5)   wdrażanie do samorządności i demokracji; 

6)   kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania; 

7)   poszerzanie zainteresowań uczniów, rozwijanie ich pasji; 

8)   koordynowanie działań wychowawczych nauczycieli uczących w klasie; 

9)   informowanie rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

b) warunkach i  trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

10) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi komórkami  opiekuńczymi  

w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swych wychowanków; 

11) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez 

nich zajęć szkolnych; kontrola obowiązku szkolnego wychowanków; 

12) współdziałanie z nauczycielem bibliotekarzem w organizowaniu czytelnictwa uczniów; 

13) prowadzenie następującej dokumentacji oddziału i każdego ucznia: 

a) dzienniki lekcyjne; 

b) arkusze ocen; 
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c) świadectwa szkolne; 

d) plan wychowawczo – profilaktyczny oddziału; 

e) obserwacje uczniów i kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

f) inna dokumentację dotyczącą działań wychowawczych. 

       2. Zakres uprawnień nauczyciela wychowawcy: 

1)   współdecydowanie o programie wychowawczo – profilaktycznym; 

2)   uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy  

wychowawczej; 

3)   wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych 

swoich wychowanków ze strony Szkoły, służby zdrowia oraz innych instytucji. 

       3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

       4. Wychowawca oddziału jest odpowiedzialny za bieżącą współpracę z rodzicami 

powierzonych sobie uczniów. 

       5. Wychowawca pracuje nad stworzeniem właściwych stosunków w oddziale klasowym, 

zapewnia bezpieczeństwo każdemu uczniowi, kształtuje postawy tolerancji, aktywności, 

samodzielności  i odpowiedzialności.  

       6. Wspólnie z rodzicami i uczniami opracowuje roczny plan wychowawczo – profilaktyczny 

dla oddziału: 

1)   diagnozuje na bieżąco sytuację wychowawczą w swojej klasie, konsultuje się    

z pedagogiem szkolnym; 

2)   służy pomocą w zorganizowaniu samorządu klasowego; 

3)   wspólnie z rodzicami planuje i organizuje wycieczki i imprezy klasowe; 

4)   wpływa na udział klasy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

     7. Wychowawca organizuje współpracę z rodzicami: 

1)    poznaje środowisko, w którym wychowuje się uczeń; 

2)    prowadzi pedagogizację rodziców; 

3)    udziela pomocy rodzicom przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

4)    włącza rodziców w życie klasy i Szkoły. 
 

  § 59. 1. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1)   rozpoznawanie warunków życia i nauki dzieci i młodzieży ze szczególnym  uwzględnieniem 

uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu wychowawczo – dydaktycznego; 

2)   opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  

i  pomocy wychowawczej; 

3)   udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów wynikających z sytuacji 

rodzinnej, rozwoju, funkcjonowania w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych; 

4)   udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze; 

5)   udzielanie rodzicom porad ułatwiających niwelowanie trudności w wychowywaniu dzieci; 

6)   gromadzenie odpowiedniej dokumentacji uczniów skierowanych do badań pedagogiczno – 

psychologicznych; 

7)   utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie 

poradnictwa zawodowego; 
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8)   wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych  

niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich; 

9)   wnioskowanie o pomoc materialną  i finansową dla uczniów żyjących w trudnej sytuacji 

materialnej do odpowiednich instytucji; 

10) przygotowywanie dokumentacji wynikających z realizacji rządowych programów 

pomocowych dla uczniów; 

11) prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 

palenia tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV (AIDS) i narkomanii; 

12) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, uczestniczenie  

w posiedzeniach grup roboczych „ Niebieska Karta”; 

13) współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w zakresie egzekwowania od  

uczniów przestrzegania ustaleń Statutu; 

14) uczestniczenie w zespołach zadaniowych powoływanych przez Dyrektora Szkoły; 

15) diagnozowanie i dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej Szkoły oraz 

prezentowanie wyników na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

16) koordynowanie prac zespołu do sprawy opracowania szkolnego programu wychowawczo – 

profilaktycznego oraz zapobiegania uzależnieniom i patologiom. 
 

       § 60. 1. Do zakresu zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie   

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron dzieci i uczniów; 

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3)   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów; 

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 

       § 61. 1. Do zakresu zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców  

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych, we współpracy z rodzicami uczniów, 
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zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 

  § 62. 1. Do zakresu zadań specjalisty – terapeuty należy w szczególności: 

1)    stymulowanie   wszechstronnego   rozwoju   dzieci   poprzez   prowadzenie   zajęć 

rewalidacyjnych oraz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych; 

2)    diagnozowanie potrzeb uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz planowanie zajęć zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach PPP; 

3)    koordynacja i nadzór nad pracą zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

4)  współpraca z nauczycielami wspomagającymi i specjalistami w ramach opracowywania  

dokumentów dotyczących uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

5)    współpraca z rodzicami, w tym w informowaniu o sposobach postępowania  z dzieckiem. 
  

  § 63. 1. Do zakresu zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności: 

1)   rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

2)    współorganizowanie   zajęć   edukacyjnych   i   pracy   wychowawczej   w   formach 

integracyjnych, w szczególności: 

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje 

programy nauczania, 

b)  dostosowuje   realizację   programów   nauczania   oraz  programu   wychowawczo  – 

profilaktycznego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie; 

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowuje dla każdego ucznia  

i realizuje indywidualne programy edukacyjne (IPET) określające zakres zintegrowanych 

działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub innych 

socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem; 

d) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli; 

3)    prowadzenie zajęć rewalidacyjnych; 

4)   udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod  pracy  

z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie; 

5) prowadzenie lub organizowanie różnego rodzaju form pomocy psychologiczno –  

pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny; 

6)    współpraca z psychologiem, logopedą, terapeutą i rehabilitantem i innymi specjalistami; 

7)    współpraca z rodzicami, angażowanie ich w zajęcia terapeutyczno – wychowawcze,  

opracowanie terapii w domu;  

8)    dokładne zapoznanie się z treścią orzeczeń i innych informacji o dzieciach  

niepełnosprawnych; 

9)    redagowanie  opinii o uczniach dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub  

innych instytucji; 

10)  współtworzenie oceny okresowej i rocznej za postępy w nauce i zachowaniu; 
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11)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

12)  uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach z rodzicami; 

13)  uczestniczenie w wyjściach i imprezach klasowych; 

14)  zapewnianie opieki i pomocy uczniom niepełnosprawnym z klasy kiedy przemieszczają  się 

na inne zajęcia w obrębie budynku i terenu szkoły; 

15)  odpowiadanie za zdrowie i bezpieczeństwo oraz samopoczucie uczniów, tworzenie  

korzystnej atmosfery dla ich pobytu w szkole. 
 

       § 64. 1. Do zakresu obowiązków rehabilitanta należy w szczególności: 

1)   prowadzenie rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej na podstawie orzeczeń  poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub rozpoznania lekarza; 

2)   współpraca z nauczycielami, psychologiem, logopedą w celu osiągnięcia jak najlepszych 

wyników pracy; 

3)   współpraca z rodzicami, angażowanie ich w zajęcia rehabilitacyjne, opracowanie 

programów terapii w domu w równym stopniu dla wszystkich uczniów; 

4)   prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i grupowej oraz stosowanie nowoczesnych metod 

pracy z dziećmi. 
 

  § 65. 1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje zadania w zakresie: 

1)   gromadzenia i opracowywania zbiorów; 

2)   zadań dydaktyczno – wychowawczych, w tym prowadzenia edukacji czytelniczej  

i medialnej; 

3)   organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

4)   współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami; 

5)   ewidencjonowania i inwentaryzowania zbiorów. 
 

       § 66. 1. Do  zakresu  zadań   nauczycieli  prowadzących  zajęcia  wychowania  

fizycznego, gimnastyki korekcyjnej  i zajęć sportowych należą w szczególności: 

1)   dostosowanie wymagań i form zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 

2)   sprawdzanie sprzętu sportowego przed zajęciami; 

3)   asekurowanie uczniów podczas ćwiczeń; 

4)   zwracanie uwagi na stopień aktualnej sprawności uczniów; 

5)   dbanie o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów; 

6)   zwracanie uwagi na uczniów skarżących się na złe samopoczucie, dolegliwości; 

7)   zwracanie uwagi na odpowiedni strój sportowy uczniów na zajęciach. 
 

  § 67. 1. Do zakresu zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności: 

1)   organizacja i realizacja działań wychowawczo-opiekuńczych świetlicy szkolnej; 

2)   opieka nad uczniami korzystającymi z opieki świetlicy, w tym zapewnienie przepływu 

informacji pomiędzy uczniami a społecznością szkolną; 

3)   tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole uczniów. 
 

       § 68. Zakres, organizację oraz formy pracy służby zdrowia w szkole określają 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, wydawane w porozumieniu  z Ministrem 

Edukacji Narodowej. 
 

  § 69. 1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na zasadach określonych 
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odrębnymi przepisami. 

2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 

1)   troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie  

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2)   rzetelne wykonywanie obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności); 

3)   przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności statutu Szkoły, regulaminu pracy; 

4)   poszanowanie mienia szkolnego; 

5)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

3. Zależność służbową pracownika wyznacza się zgodnie z jego stanowiskiem pracy  

w strukturze organizacyjnej Szkoły. 
 

Rozdział 6 

Prawa i obowiązki uczniów 
 

       § 70. 1. Uczeń ma prawo do: 

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  

umysłowej; 

2)   opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo,  ochrony przed  

wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz  ochrony i poszanowania jego 

godności; 

3)   zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, celem  i stawianymi 

wymaganiami, informacji na temat ocen i postępów oraz wglądu do swoich prac na terenie 

Szkoły, 

4)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania przez 

nauczycieli  i innych pracowników Szkoły; 

5)   swobody wyrażania myśli, uczuć i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

oddziału/grupy  i Szkoły; 

6)   swobody wyznawania religii z poszanowaniem uczuć innych osób; 

7)   rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; 

8)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;  

9)   uzyskiwania informacji o terminie i zakresie prac klasowych z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

10) uzyskania pomocy w razie trudności w nauce; 

11) korzystania z porad wychowawcy, Dyrektora, nauczycieli, pedagoga szkolnego i innych 

specjalistów zatrudnionych w Szkole oraz specjalistów z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej; 

12) korzystania z opieki socjalnej w ramach możliwości finansowych Szkoły; 

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru  

 biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

14) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej  

w zależności od potrzeb; 

15) odpoczynku w czasie przerw między lekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych  i  ferii 

(na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);  

16) uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych 
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i rozrywkowych; 

17) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających na terenie Szkoły, w tym wolontariat; 

18) odwołania się od oceny zachowania; 

19) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. W przypadku naruszenia statutowych praw ucznia i praw dziecka wynikających  

z Konwencji  o prawach dziecka  rodzic (prawny opiekun) ucznia ma prawo złożyć skargę: 

1)   w formie ustnej i pisemnej do wychowawcy klasy; 

2)   w formie ustnej i pisemnej do pedagoga szkolnego; 

3)   w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły. 

3. Skarga, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, powinna zawierać imię, nazwisko, adres 

zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

4. Osoba przyjmująca skargę, o której mowa w ust. 2, w ramach swoich kompetencji  

w ciągu 30 dni ma obowiązek zbadać sprawę, interweniować i udzielić informacji zwrotnej,  

w formie właściwej dla jej złożenia, co do trybu i sposobu załatwienia sprawy. 

5. Skarżącemu w sprawach, o których mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie od decyzji 

Dyrektora do Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 
 

       § 71. 1. Uczeń  jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie 

Szkoły oraz ustaleń kierownictwa Szkoły, a zwłaszcza do: 

1)   realizacji i przestrzegania postanowień zawartych w Statucie; 

2)   noszenia na terenie szkoły stroju szkolnego zgodnie z obowiązującymi zasadami: 

a) strój uczniowski powinien być schludny i skromny (czysty, zasłaniający brzuch  

i ramiona, bez dużych dekoltów, spodnie i spódnice do połowy uda lub dłuższe); 

b) podczas uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych, a także w dni 

szczególnie uroczyste, np.: rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, 

zakończenie roku szkolnego itp. na terenie szkoły obowiązuje strój galowy, w którego 

skład wchodzi: górna część stroju w kolorze białym (koszula bądź bluzka), dolna część 

stroju w kolorze granatowym bądź czarnym; 

3)   systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych; 

4)   systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły oraz  

pracy nad własnym rozwojem; 

5)   właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych oraz 

podczas przerw; 

6)   punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne; 

7)   przestrzegania na co dzień zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów  

i innych pracowników Szkoły; 

8)   okazywania szacunku i pomocy w różnych sytuacjach życia codziennego uczniom 

niepełnosprawnym; 

9)   okazywania szacunku nauczycielom, uczniom, rodzicom i innym osobom  dorosłym: 

a)  przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności; 

b)  szanować poglądy i przekonania religijne innych; 

c)  okazywać szacunek dorosłym i kolegom; 
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d)  szanować godność i nietykalność innych i własną; 

e)  dbać o wizerunek ucznia i dobre imię Szkoły; 

10) podporządkowania się zaleceniom wszystkich pracowników Szkoły; 

11) godnego reprezentowania Szkoły na zewnątrz; 

12) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak: 

a) jeżeli uczeń nie ćwiczy podczas zajęć wychowania fizycznego, jest zobowiązany do 

przebywania na tych zajęciach pod opieką nauczyciela; 

b) gdy lekcja wychowania fizycznego jest pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną, uczeń 

może iść do domu na prośbę rodziców wyrażoną w formie pisemnej; 

c) uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii ani etyki, przebywa pod opieką nauczyciela  

w świetlicy  szkolnej, jeśli nie jest to pierwsza lub ostatnia godzina zajęć w tym dniu;  

d) nieopuszczanie bez zezwolenia terenu Szkoły podczas przerw śródlekcyjnych i zajęć  

dydaktycznych; 

13) ochrony własnego życia i zdrowia, przestrzegania higieny osobistej; 

14) przestrzegania zasad estetyki stroju i uczesania, dbania o schludny i skromny wygląd, przez  

co rozumie się: 

a) brak makijażu i stałych tatuaży na skórze; 

b) spinanie długich włosów w czasie pobytu w szkole mające na celu zapewnienie 

obuocznego widzenia; 

c) niefarbowanie włosów, fryzurę bez wycięć, głowę bez nakrycia (z wyjątkiem 

uzasadnionych przypadków); 

d) dyskretną biżuterię pozbawioną niebezpiecznych elementów, krótkie kolczyki; 

e) strój zakrywający bieliznę osobistą, spódnicę, szorty nie krótsze niż do połowy uda; 

f) strój pozbawiony symboli przynależności do jakiejkolwiek subkultury (kolczyki, ćwieki, 

łańcuchy); 

15) noszenia na terenie Szkoły odpowiedniego obuwia zmiennego z jasną podeszwą. 

16) dbałości o ład i porządek w Szkole; 

17) dbałości o mienie znajdujące się w Szkole; 

18) pracy na rzecz Szkoły i środowiska. 

2. Uczeń jest zobowiązany do świadomego i odpowiedzialnego używania urządzeń 

elektronicznych na terenie Szkoły, tj. telefonów komórkowych, smartfonów, cyfrowych 

aparatów fotograficznych itp. wg  następujących zasad: 

1)   uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do  Szkoły 

telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne; 

2)   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu; 

3)   w Szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych np. dyktafonów z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6: 

4)   przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, 

bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny do szafki lub 

plecaka; 

5)   używanie  telefonu jest możliwe jedynie za zgodą lub na wyraźne polecenie nauczyciela; 

6)   w razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń 

ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na skorzystanie  z telefonu 

(korzysta z telefonu tylko w obecności nauczyciela) lub może skorzystać  z telefonu 
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szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły; 

7)   w przypadku łamania przez ucznia regulaminu na  lekcjach lub na terenie Szkoły: 

a) nauczyciel odnotowuje ten fakt w e – dzienniku; 

b) uczeń na polecenie nauczyciela przekazuje telefon do „depozytu” znajdującego się    

w sekretariacie Szkoły; 

c) informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia. 

8)   uczeń przekazujący telefon  do „depozytu” otrzymuje pokwitowanie, w którym powinny być 

zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. oddania aparatu, typ aparatu, 

nazwisko  i imię nauczyciela, podpis nauczyciela; 

9)   Rodzic (prawny opiekun)  jest  zobowiązany  osobiście  odebrać  aparat  lub  inne urządzenie 

elektroniczne. 

3. Uczeń ma obowiązek dbać o własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze 

przynoszone do Szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub 

zniszczone przynoszone przez ucznia do Szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty 

wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki) i pieniądze.  

4. Usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dokonuje 

wychowawca w okresie do dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do Szkoły. 

5. Podstawą do usprawiedliwienia jest prośba rodzica ucznia określająca przyczynę 

nieobecności wyrażona w formie pisemnej.  

6. Po terminie, o którym mowa w ust. 4, nieobecność ucznia pozostaje 

nieusprawiedliwiona, z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. Dyrektor może usprawiedliwić nieobecność ucznia na wniosek złożony po terminie, 

o którym mowa w ust. 4,  jeśli przyczyny  obiektywne  uniemożliwiły dotrzymanie tego terminu.  
 

Rozdział 7 

Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania wobec uczniów 
 

       § 72. 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia  

i   nagrody: 

1)   pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

2)   pochwałę ustną wychowawcy wobec uczniów i rodziców na zebraniu z rodzicami; 

3)   pochwałę ustną Dyrektora na apelu; 

4)   nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców; 

5)   dyplom uznania i list pochwalny dla rodziców ucznia; 

6)   tytuł Absolwent Roku. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być: 

1)   szczególne osiągnięcia w nauce; 

2)   aktywny udział w życiu Szkoły; 

3)   szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych; 

4)   wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt Szkole. 

3. Imiona, nazwiska i wizerunek (zdjęcie) wyróżniających się uczniów wraz informacjami 

dotyczącymi rodzaju nagrody czy wyróżnienia oraz podstaw ich otrzymania umieszczane są  

w Kronice Szkoły oraz, za zgodą jego rodziców, w gablocie znajdującej się w honorowej części 
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korytarza szkolnego. 

4. Umotywowane odwołanie od nagrody należy składać na piśmie do Dyrektora Szkoły  

w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nagrodzie. Na rozpatrzenie odwołania Dyrektor ma 

14 dni, jego decyzja jest ostateczna. 
 

       § 73. 1. Za naruszenie dobra wspólnego i godności osobistej, notoryczne zaniedbywanie 

obowiązku nauki, naruszanie nietykalności osobistej, wulgarność i chuligaństwo, niszczenie 

mienia Szkoły, wandalizm, palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków, dopalaczy 

oraz inne naruszenia postanowień Statutu Szkoły uczeń może, poza konsekwencjami 

wynikającymi  z Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, ponieść następujące kary: 

1)   upomnienie ustne wychowawcy; 

2)   upomnienie ustne Dyrektora z powiadomieniem wychowawcy, rodziców i pedagoga 

szkolnego; 

3)   pisemne upomnienie wychowawcy i zobowiązanie ucznia do poprawy,  z powiadomieniem 

rodziców; 

4)   nagana Dyrektora z powiadomieniem wychowawcy, rodziców i pedagoga szkolnego; 

5)   kara przeniesienia ucznia do równoległego oddziału; 

6)   na wniosek Dyrektora przeniesienie przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

2. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 6, decyduje Dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Umotywowane odwołanie od kary należy składać na piśmie do Dyrektora Szkoły  

w terminie 7 dni od otrzymania informacji o karze. Na rozpatrzenie odwołania Dyrektor ma 14 

dni, jego decyzja jest ostateczna. 
 

Rozdział 8 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 
 

       § 74. 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) określają warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły. 

       2. Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy. 

       3. Integralnym składnikiem WZO są: 

1)    przedmiotowe, uszczegółowione zasady oceniania; 

2)    kryteria oceniania zachowania. 
 

       § 75. Kalendarz roku szkolnego 

       1. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz  

w ciągu roku szkolnego, po 20 tygodniu nauki. 

       2. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia śródrocznych 

wyników klasyfikowania przeprowadza się w pierwszym tygodniu po zakończeniu klasyfikacji 

śródrocznej. 

       3. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznych wyników 

klasyfikowania przeprowadza się w pierwszym dniu ostatniego tygodnia zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

       4. Oceny ustalone za II półrocze są ocenami rocznymi ucznia i stanowią podstawę jego 

promocji. 
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       § 76. Cele Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania: 

      1. Ocenianiu podlegają: 

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2)    zachowanie ucznia. 

       2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1)  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz  wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania; 

2)  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania –    

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

       3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły. 

       4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz   

o postępach w tym zakresie; 

2)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; udzielanie 

uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie ustne uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze  i jak powinien się dalej uczyć; 

3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4)  dostarczenie  rodzicom (prawnym opiekunom)  i  nauczycielom informacji o postępach,     

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5)    umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno  –  

wychowawczej. 

       5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania obejmują: 

1)    formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2)    ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3)    ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych   

i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  a  także  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej 

zachowania według zasad podanych poniżej; 

4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5)    ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6)    ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen 

klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7)      ustalenie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom) 

informacji  o  postępach  i  trudnościach  ucznia  w  nauce  i  zachowaniu  ucznia  oraz  

o  szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zachowania ucznia polegają na formułowaniu przez 

nauczycieli opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności szkolnej ze szczególnym 

uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia 
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społecznego. 

       7. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

1)    wspieranie rozwoju psychicznego ucznia, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności 

i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie; 

2)    ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą - w  tym kształtowania własnego 

charakteru; 

3)  kształtowanie przekonania ucznia o własnych możliwościach i postępach, kształtowaniu  

wizerunku samego siebie i poczucia własnej wartości; 

4)    przygotowanie do samooceny; 

5)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat zachowania się dziecka 

oraz wspieranie ich w pracy wychowawczej; 

6)   wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczo - 

profilaktycznego. 

       8. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje: 

1)   informowanie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania,  zachowania  

i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy na początku 

każdego roku szkolnego; 

2)    bieżące   obserwowanie   uczniów,   gromadzenie   informacji   o   ich   zachowaniu  

i  systematyczne przekazywanie ich rodzicom (prawnym opiekunom); 

3)    formułowanie śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania według zasad  

w formach przyjętych w WZO; 

4)    tryb odwoływania się od przewidywanej rocznej oceny zachowania. 
 

       § 77. Komunikowanie oceniania 

       1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1)    wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  

i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 

wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4)    informowaniu uczniów: 

a)  do  30  września  każdego  roku  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  

edukacyjne – odczytanie i omówienie PZO; 

b)  dokumentacja: wpis w dzienniku elektronicznym, w formie pisemnej w zeszycie  

przedmiotowym w kl. IV – VIII; 

5)    informowaniu rodziców: 

       a)  wychowawca - do końca września na pierwszym zebraniu z rodzicami; 

       b)  dokumentacja - protokoły z zebrań z listą obecności rodziców. 

       2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1)    warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
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zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej; 

3)    informowaniu uczniów: 

       a)  do 30 września każdego roku szkolnego lub na pierwszej 1-szej lekcji wychowawczej; 

       b)  dokumentacja: wpisy w dzienniku elektronicznym. 

4)    informowaniu rodziców: 

       a) do końca września na zebraniu z rodzicami; 

       b) dokumentacja: protokoły z zebrań z listą obecności rodziców. 

       3. Komunikowanie wyników oceniania odbywa się w sposób jawny zarówno dla ucznia, jak 

i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

       4. Proces oceniania jest jawny dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), ale poufny 

dla osób postronnych (za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły 

oraz uczniów danej klasy). 

       5. Uczeń jest informowany na bieżąco, rodzice (prawni opiekunowie) informację tę 

uzyskują podczas zebrań obowiązkowych i dni otwartych w formie ustnej. Komunikat powinien 

zawierać informacje o tym, co uczeń zrobił dobrze, co wymaga dalszej pracy, aby mógł 

porównać swoje osiągnięcia w czasie. 

      6. Nauczyciel przedmiotu: 

1)   systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach 

zapewniających obiektywność oceny; udziela informacji rodzicom w formie ustnej  

o postępach ucznia podczas dni otwartych i konsultacji. 

       7. Wychowawca: 

1)    udziela   informacji   rodzicom  (prawnym  opiekunom)   o   ocenach   w   formie  ustnej  lub   

w  postaci  wypisu  ocen  z  dziennika  w  czasie  zebrań,  dni  otwartych,  konsultacji; 

2)  zaprasza na zebranie, na prośbę rodziców, nauczyciela innego przedmiotu i w ten sposób   

umożliwia rodzicom uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia. 

       8. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy informują ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

nieodpowiedniej i nagannej śródrocznej  i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

       9. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

oddziału informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o pozostałych 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych: z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

       10. Procedura przekazywania informacji: 

1)    nauczyciel przedmiotu: 

a) informuje ucznia, wychowawcę, o przewidywanej ocenie  niedostatecznej; w formie  

pisemnej; 

       b)  informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie wyższej niż niedostateczna; 

c) wpisuje przewidywaną ocenę  (cyfrą)  do dziennika  elektronicznego w określonym   

terminie   i w wyznaczonej do tego celu rubryce; 

  d) w przypadku nieobecności nauczyciela wpisu w dzienniku elektronicznym dokonuje   

wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela przedmiotu. 
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2)    wychowawca klasy: 

       a)  informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania; 

  b) pisemnie informuje rodziców (prawnych  opiekunów)  o  przewidywanych  ocenach    

niedostatecznych oraz obniżonej ocenie zachowania - informacja potwierdzona podpisem 

rodzica (prawnego opiekuna) na spotkaniu z rodzicami; 

  c) zapoznaje  uczniów  z  przewidywanymi  ocenami  klasyfikacyjnymi  wpisanymi  do 

dziennika elektronicznego.  

       11. Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, 

śródroczne, roczne i końcowe. 

       12.   Jeżeli rodzic (prawny opiekun) ucznia uzna uzasadnienie za niewystarczające, może 

złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o sporządzenie przez nauczyciela pisemnego 

uzasadnienia oceny.  

  13.   Nauczyciel sporządza pisemne uzasadnienie oceny w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku, które przekazuje do sekretariatu Szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje 

wnioskodawcy uzasadnienie oceny. 

       14. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) na warunkach określonych w PZO nauczycieli. 

       15.  Pisemne   prace   kontrolne   przechowywane   są   przez  nauczyciela do końca roku 

szkolnego. 
 

       § 78. Wymagania edukacyjne 

       1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, 

edukacyjnych  i rozwojowych ucznia, w tym u ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. 

       2. Przez specyficzne trudnościach w uczeniu się należy rozumieć trudności odnoszące się do 

uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 

funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 

dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego. 

       3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

       4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (jeżeli taki 

program realizuje). 

       5. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą 

pedagogiczno – psychologiczną w Szkole – dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  
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i specjalistów. 

       6. W przypadku ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego – na podstawie tej opinii. 

       7. Procedura dostosowania wymagań: 

1)  reedukator zwołuje zespół nauczycieli uczących ucznia, wobec którego podjęto decyzję  

o dostosowaniu wymaganiach edukacyjnych, w celu ustalenia wspólnej strategii 

postępowania; 

2)    nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów  ustalają  wymagania  edukacyjne  i  sposoby 

sprawdzania osiągnięć ucznia; 

3)    nauczyciel  ze  specjalnym  przygotowaniem  pedagogicznym  wraz  z  nauczycielami 

uczącymi  ucznia  z  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej 

ustala wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania jego osiągnięć. 

       8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć 

komputerowych/informatyki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

       9. W szkole obowiązuje Szkolny Zestaw Programów nauczania i Podręczników 

zatwierdzany na każdy rok szkolny i podany do wiadomości na stronie internetowej Szkoły. 

       10. Szczegółowe kryteria oceniania oraz sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów  

z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele uwzględniając specyfikę przedmiotów  

w tym: 

1)    ogólny rozkład materiału; 

2)  kryteria określające wiedzę i umiejętności na poszczególne oceny, określenie warunków na 

jakich uczeń może ubiegać się o celujące oceny bieżące, semestralne i roczne; 

3)    zasady i częstotliwość przeprowadzania prac kontrolnych; 

4)    zasady i tryb poprawiania ocen z kontrolnych prac pisemnych; 

5)    określenie  form  aktywności  uzależnionych od  indywidualnych  możliwości ucznia, 

poprzez które będzie mógł on wykazać swoje mocne strony np.: wykorzystując zdolności 

plastyczno – manualne przygotowanie prac w celu zaprezentowania wiedzy; 

6)  udział w konkursach przedmiotowych, między przedmiotowych itp., udział w kołach 

zainteresowań. 

       11. Kryteria oceniania oraz sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych 

przedmiotów znajdują się do wglądu u nauczycieli przedmiotu oraz wicedyrektora szkoły. 
 

       § 79. Zwolnienie z zajęć edukacyjnych 

       1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego  

i zajęć komputerowych/informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

       2. Decyzję o zwolnieniu  ucznia z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

/informatyki podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę. 

       3. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję  o zwolnieniu  ucznia z wykonywania określonych  

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii  o ograniczonych 
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możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany 

dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny 

klasyfikacyjnej. 

       4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/ 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”, „ 

zwolniona”. 

       5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć 

komputerowych/informatyki: 

1)   w pierwszym semestrze - ocena z drugiego semestru jest oceną roczną; 

2)  w drugim semestrze - ocena nie zostaje ustalona, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisujemy - zwolniony/a. 

  6. Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  

/informatyki: 

1)  rodzic (prawny opiekun) dostarcza zwolnienie ucznia (opinię wydaną przez lekarza) do 

sekretariatu Szkoły; 

2)   po podjęciu decyzji przez Dyrektora rodzic (prawny opiekun)  ucznia, wychowawca oraz 

nauczyciel przedmiotu otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia, 

3)   uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych  może przebywać poza Szkołą, jeżeli są to 

pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy, wtedy i tylko wtedy, gdy 

rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ucznia  w czasie jego nieobecności w Szkole (jest to nieobecność 

usprawiedliwiona). 

       6. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego.. 

       7. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

       8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu   nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

       9. Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego: 

1)  rodzic (prawny opiekun)  dostarcza  podanie oraz  opinię  poradni  psychologiczno –  

pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej do sekretariatu Szkoły; 

2)  po podjęciu decyzji przez Dyrektora rodzic (prawny opiekun ) ucznia, wychowawca oraz 

nauczyciel przedmiotu otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia; 

3)   uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza Szkołą, jeżeli są to 

pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy, wtedy i tylko wtedy, gdy 

rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ucznia  w czasie jego nieobecności w Szkole (jest to nieobecność 

usprawiedliwiona). 
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       10. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii, może korzystać z alternatywnych zajęć 

etyki, o ile odrębne przepisy prawa pozwalają na zorganizowanie tych zajęć. 

       11. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV-VIII: 

1)  uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice  (prawni opiekunowie) zgłoszą 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia  

w zajęciach; 

2)   zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo  

wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia. 
 

       § 80. Zasady oceniania osiągnięć dydaktycznych w klasach I – III 

       1. Najważniejszym celem edukacji wczesnoszkolnej jest zapewnienie każdemu dziecku 

warunków optymalnego rozwoju, wśród których mieści się również ocenianie osiągnięć ucznia. 

       2. W klasach I – III w procesie oceniania stosuje się: 

1)    ocenę bieżącą; 

2)    ocenę semestralną; 

3)    ocenę roczną. 

       3. Ocena bieżąca ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco, podczas wielokierunkowej 

działalności ucznia. Ma na celu sprawdzenie pracy, pochwalenie ucznia za wysiłek, zachęcenie 

do dalszej pracy, ewentualnie w przypadku niedostatków wskazanie konieczności uzupełnienia 

wiedzy. 

       4. Ocena bieżąca informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o stopniu 

opanowania umiejętności kluczowych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, 

społeczno – przyrodniczej, plastyczno – technicznej, muzyczno – ruchowej i zajęć 

komputerowych. 

       5. Do oceniania bieżącego dla potrzeb nauczyciela stosuje się oznaczenia cyfrowe w skali  

1 – 6 oraz dopuszcza się wprowadzenie plusów i minusów. 

       6. Ocena bieżąca zapisywana jest w dzienniku lekcyjnym za pomocą cyfr w skali 1 – 6. 

         7. Pełen zakres wymagań edukacyjnych dla poszczególnych klas znajduje się  u  nauczyciela 

uczącego oraz wicedyrektora. 

       8. Ocenianie bieżące odbywa się w zakresie: 

1)    edukacji polonistycznej: 

       a)  mówienie; 

       b)  słuchanie; 

       c)  czytanie; 

       d)  pisanie; 

       e)  wiadomości gramatyczne i ortograficzne; 

       f)  przygotowanie do zajęć; 

2)    edukacji matematycznej: 

       a)  liczenie; 

       b)  rozwiązywanie zadań tekstowych; 

       c)  umiejętności praktyczne; 

       d)  przygotowanie do zajęć; 

3)    edukacji społeczno – przyrodniczej: 

       a) wiadomości; 
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       b)  umiejętności; 

       c)  przygotowanie do zajęć; 

4)    edukacji plastyczno – technicznej: 

       a)  przygotowanie do zajęć; 

       b)  kreatywność; 

       c)  staranność; 

5)    edukacji muzyczno – ruchowej: 

       a)  przygotowanie do zajęć; 

       b)  aktywność; 

       c)  poziom sprawności. 

       9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, edukacji plastyczno – technicznej, 

muzycznej bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

i wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

       10. Wykaz ocen bieżących otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) podczas zebrań. 

       11. Na podstawie obserwacji i ocen bieżących nauczyciel klas I – III dokonuje dwóch ocen 

ucznia: oceny śródrocznej oraz oceny rocznej. 

       12. Ocena śródroczna ma charakter opisowy. Jest wynikiem półrocznego obserwowania 

rozwoju ucznia, diagnozuje jego działalność, informuje o postępach oraz ukierunkowuje dalszą 

pracę  z dzieckiem. 

       13. Ocena śródroczna w klasach I – III zawiera zalecenia dla ucznia i wskazówki dla 

rodziców do dalszej pracy. 

       14. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe  i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności  

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

       15. Uczeń, który uzyskał orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego, realizuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Ocenianie 

wyników ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się zawsze  w porozumieniu  

z nauczycielem wspomagającym, który opracowuje program terapeutyczny dla ucznia. 

       16. Dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, ale z rozwojem umysłowym na poziomie 

normy realizują program szkoły masowej z dostosowaniem wymagań i metod nauczania do ich 

dysfunkcji. 

       17. Nie podlegają ocenie te trudności w nauce, które wynikają z głębokich deficytów. 

       18. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą mu opanowanie techniki 

pisania lub czytania może być oceniany głównie na podstawie odpowiedzi ustnych. Podczas 

sprawdzianów  i  klasówek polecenia mogą mu być czytane, a jego odpowiedzi może zapisywać 

nauczyciel. 

       19. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, który opanował technikę pisania na tyle, że 

może pisać samodzielnie, powinien mieć przedłużony czas pracy na klasówkach lub 

sprawdzianach. Może też mieć opracowane specjalne sprawdziany ze zmniejszoną ilością zadań 

do wykonania. Poziom graficzny pisma dziecka nie powinien być oceniany. Uczeń powinien 

mieć również możliwość zapisu literami drukowanymi. 

       20. Oceniany zakres programowy dla ucznia z niedosłuchem może być pomniejszony o te 
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treści, które wymagają wysokiego poziomu logicznego myślenia werbalnego, bogatego zasobu 

słownikowego oraz dobrego odbioru mowy dźwiękowej. 

       21. Ocena poziomu wiedzy ucznia z niedowidzeniem powinna być oparta przede wszystkim 

na odpowiedziach ustnych. Zakres programowy dla takiego ucznia może być pomniejszony  

o treści wymagające dobrego poziomu percepcji wzrokowej. 
 

       § 81. Ocena zachowania uczniów klas I – III 

       1. Ocena zachowania w klasach I – III ma charakter opisowy. Wychowawca klasy na 

początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów)  

o zasadach oceniania zachowania. 

       2. Ocenę zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając w tej sprawie opinię 

innych pracowników szkoły. 

       3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)    funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 

2)    respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

4. Ocena zachowania w klasach I – III obejmuje następujące postawy społeczno – 

emocjonalne: 

1)    kulturę osobistą; 

2)    kontakty koleżeńskie; 

3)    umiejętność pracy w zespole; 

4)    udzielanie pomocy innym; 

5)    poprawne reagowanie w sytuacjach konfliktowych; 

6)    panowanie nad własnymi emocjami; 

7)    poszanowanie własności osobistej i społecznej; 

8)    punktualność, obowiązkowość i samodzielność; 

9)    angażowanie się w działania na rzecz klasy i szkoły; 

10)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw, zajęć i wyjść poza Szkołę; 

11)  kulturalne zachowanie się podczas przerw, wycieczek i uroczystości szkolnych; 

12)  przestrzeganie regulaminu klasowego i szkolnego. 

       5. Przy ocenie zachowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które uzyskały 

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bierze 

się pod uwagę ich znacznie obniżony krytycyzm i słabsze rozumienie niektórych sytuacji 

społecznych, a także mniejszą dojrzałość emocjonalno – społeczną. 

       6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem trybu 

odwołania się od oceny. 

       7. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy 

programowo wyższej. 
 

       § 82. Klasyfikowanie uczniów klas I – III 

       1. Klasyfikacja śródroczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym  (I półroczu) 

oraz ustaleniu jednej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku 

szkolnego, po 20 tygodniu nauki. 

1)  Klasyfikacja  roczna polega  na podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z zajęć 
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edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że  

w klasach I – III szkoły podstawowej  w przypadku: 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną   z tych  

zajęć; 

b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych  

zajęć. 

       2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. 

       3. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie 

opisowej. 

       4. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I – III polega na napisaniu przez nauczyciela –  

wychowawcę dla każdego ucznia oceny opisowej i przekazaniu jej rodzicom (prawnym 

opiekunom) podczas zebrania półrocznego. 

       5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

       6. Klasyfikacja śródroczna oraz roczna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego 

programu terapeutycznego opracowanego dla niego na początku każdego roku szkolnego. 

       7. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym w klasach I – III polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – 

terapeutycznego opracowanego na podstawie odrębnych przepisów. 

       8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasach I – III są 

ocenami opisowymi. 

       9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów   

z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasach I – III są ocenami 

opisowymi. 

       10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”, „ zwolniona”. 

       11. Opisowej oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się w dzienniku elektronicznym danej 

klasy. 

       12. Przewidywane oceny opisowe stają się ocenami klasyfikacyjnymi z dniem zatwierdzenia 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

       13. W przypadku braku możliwości wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne w klasach I – III wystawia ją zespół nauczycieli w składzie: wszyscy 

nauczyciele uczący w danym oddziale oraz nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego 

wyznaczony przez Dyrektora. W przypadku klasyfikacyjnej oceny zachowania w zespole 
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nauczycieli wychowawcę zastępuje pedagog szkolny. 
 

       § 83. Promowanie uczniów klas I – III 

       1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej,  w każdym roku szkolnym. 

       2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), 

Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  i osiągnięć ucznia 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych  w programie 

nauczania dwóch klas. 

       3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III Szkoły, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia wdanym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

       4. Ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I – III promuje się, 

uwzględniając specyfikę kształcenia. 

       5. Uczniom klas I – III nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego przyznaje 

nauczyciel – wychowawca klasy. W szczególności bierze on pod uwagę: 

1)   wysokie osiągnięcia dydaktyczne uwzględnione w rocznej ocenie opisowej; 

2)   właściwe zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią; 

3)   działalność społeczną na rzecz klasy i szkoły. 
 

       § 84. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana opisowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania 

       1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest 

obowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej dla niego 

śródrocznej i rocznej opisowej, klasyfikacyjnej ocenie z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej 

śródrocznej i rocznej opisowej, klasyfikacyjnej ocenie zachowania,  w terminie dwóch tygodni 

przed klasyfikacją roczną i semestralną. Rodzic (prawny opiekun) może zgłosić zastrzeżenie do 

przewidywanej opisowej oceny rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

opisowej oceny zachowania w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o tych ocenach. 

       2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przewidywanej opisowej oceny rocznej z zajęć 

edukacyjnych wychowawca ma obowiązek przygotować i przeprowadzić dodatkowy sprawdzian 

wiadomości i umiejętności w zakresie danej edukacji. 

       3. Wniosek o zmianę oceny na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności w zakresie danej edukacji składają rodzice (prawni opiekunowie)  w sekretariacie 

do Dyrektora Szkoły w terminie nie później, niż trzy dni po uzyskaniu wiadomości  

o przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie. 

       4.  Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega. 

       5. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający: imiona  
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i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, datę, sprawdzone i ocenione pisemne 

prace ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół jest jawny dla ucznia i jego 

rodziców. 
 

       § 85. Sposób i termin odwołania się od rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i oceny 

zachowania w przypadku niezgodnego z przepisami prawa trybu ustalenia tej oceny 

       1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna opisowa, 

klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

       2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż  w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

       3. Zastrzeżenie musi mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie. 

       4. Dalsze postępowanie regulują odpowiednio: 

1) w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania – § 91; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – § 96; 
 

       § 86. Formy dokumentowania szkolnych umiejętności dziecka 

       1. Segregatory z pracami pisemnymi takimi jak: karty pracy, sprawdziany itp. 

       2. Pisemne informacje o postępach dziecka dla rodziców (prawnych opiekunów). 

       3. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  czytają  informację  i oglądają  prace  znajdujące  się  

w segregatorze ich dziecka (podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielem –  wychowawcą). 
 

       § 87. Sylwetka absolwenta I etapu kształcenia 

       1. Absolwent klasy III na miarę swego wieku jest: 

1)  Samodzielny, co oznacza, że na miarę swojego wieku dobrze orientuje się w najbliższym 

otoczeniu. Umie wykorzystać w życiu codziennym zdobytą wiedzę. Planuje swoje działania  

i  potrafi wyciągać wnioski. Wysłuchuje uważnie opinii rówieśników  i dorosłych, uzasadnia 

swoje zdanie. Próbuje rozwiązać problemy życia codziennego. Wie, jak unikać zagrożeń; 

2)   Umie   współdziałać  w   grupie,  co  oznacza,  że  potrafi  pracować  z  innymi  (dziećmi  

i dorosłymi); 

3)  Czuje  się  współodpowiedzialny   za  efekty  wykonanej  pracy.  Nawiązuje   przyjazne 

kontakty w grupie rówieśniczej, chętnie udziela pomocy innym. Przyjmuje uwagi  i sugestie 

rówieśników i dorosłych dotyczące popełnianych błędów. Zachowuje zasady 

bezpieczeństwa i zdrowia; 

4)  Aktywny, co oznacza, że zaspakaja swoją ciekawość i wiedzę wszelkimi dostępnymi 

środkami. Wie, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. Aktywnie uczestniczy  

w życiu klasy, inicjuje działania w zespole lub indywidualnie. Chętnie podejmuje wyzwania 

artystyczne,  sportowe i inne; 

5)  Zdyscyplinowany  i  kulturalny,  co  oznacza,  że  umie  przyjąć  właściwą  postawę  

w określonych sytuacjach i miejscach (lekcja, koncert, wycieczka, basen). Zna normy 

zachowań życia codziennego  i stosuje je. Szanuje rówieśników i starszych. Godnie odnosi 

się do symboli narodowych. Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa  w ruchu 

ulicznym i zasad higieny. Nie używa słów i gestów obraźliwych i wulgarnych; 
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6)   Odpowiedzialny, co oznacza, że jest odpowiedzialny za własne zachowania i postawy. Stara 

się wyciągać prawidłowe wnioski z własnych i cudzych niewłaściwych zachowań. 

Prawidłowo odróżnia zachowania dobre od złych. Odważnie przyznaje się do popełnionych 

błędów. 
 

       § 88. Ocenianie i klasyfikowanie zachowania uczniów w klasach IV – VIII 

       1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

2)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

3)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

4)    dbałość o honor i tradycje szkoły; 

5)    dbałość o kulturę słowa; 

6)    godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

7)    okazywanie szacunku innym osobom. 

       2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV Szkoły, ustala się według 

następującej skali: 

1)    wzorowe; 

2)    bardzo dobre; 

3)    dobre; 

4)    poprawne; 

5)    nieodpowiednie; 

6)    naganne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

       3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. 

       4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

       5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

       6. W szkole dokonuje się oceniania na podstawie ustalonych w § 89 kryteriów w trakcie 

trwania semestru i na jego zakończenie. 

       7. Ocena zachowania każdego ucznia klasy IV – VIII, zostaje udokumentowana w teczce 

wychowawcy klasy. 

       8. Ocena zachowania ucznia jest ustalana przez wychowawcę klasy przy uwzględnieniu: 

1)    kryteriów ocen zachowania; 

2)    opinii nauczycieli uczących wyrażonej w formie pisemnej na druku pomocniczym; 

3)    opinii zespołu klasowego,  którą  wychowawca  zdobywa  w  drodze dyskusji na godzinie   

z wychowawcą; 

4)    samooceny dokonywanej przez ocenianego ucznia; 

5)  ewentualnych propozycji podwyższenia lub obniżenia oceny zachowania złożonych przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne w terminie wynikającym  
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z harmonogramu ustalania ocen. 
 

       § 89. Kryteria ocen zachowania: 

       1. Zachowanie wzorowe 

1)    Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a)   uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości;  

zawsze jest przygotowany do lekcji;  

b) sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się  z powierzonych  

mu   oraz   podejmowanych dobrowolnie różnorodnych  prac i zadań, można  na  nim 

polegać; 

c)   bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach,  

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie 

uczestniczy w ich organizowaniu; 

d)   pilnie uważa na lekcjach; 

e)   zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki; 

f)   nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu;  

g)   nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych;  

h)   ma nie więcej niż jedną uwagę w dzienniku; 

i)   nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, nie spóźnia się na lekcje; 

j)   bez zastrzeżeń przestrzega Statutu Szkoły i nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

2)    Kultura osobista:  

a)   nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa;  

b) jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych    osób; 

c)   wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza Szkołą;  

d)   zawsze nosi obuwie zmienne, dba o estetyczny i schludny wygląd, higienę osobistą;  

e)   jest zawsze  stosownie ubrany do okoliczności, zgodnie ze Statutem Szkoły; 

f)   okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom Szkoły, osobom starszym, 

kolegom. 

3)    Zachowania społeczne:  

a)   umie współżyć w zespole; 

b)   jest uczynny, chętnie pomaga innym;  

c)   dba o czystość i estetyczny wygląd klasy i szkoły, prawidłowo korzysta  z urządzeń  

ogólnodostępnych i mienia szkolnego, reaguje na przejawy niszczenia; 

d)   jest zaangażowany w życie klasy i Szkoły; 

e)   szanuje mienie własne, innych osób; 

f)   nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy 

przemocy i brutalności;  

g)   dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

h)   zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki; 

i)   wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, Szkoły, środowiska 

lokalnego; 

j)   postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje Szkoły; 
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4)    Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

a)   w Szkole i poza Szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje;  

b)   dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia;  

c)   jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, 

nie daje się sprowokować; 

d)   rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub 

poprzez samokształcenie;  

e)   w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je 

eliminuje;  

f)   respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie  i innych; 

g)   nie ulega nałogom. 

       2. Zachowanie bardzo dobre 

1)    Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości;  

b) zawsze jest przygotowany do lekcji; 

c) wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na 

prośbę nauczyciela;  

d) angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, 

zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub 

czynnie uczestniczy  w ich organizowaniu;  

e) pilnie uważa na lekcjach; 

f) ma nie więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwioną;  

g) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu;  

h) może mieć nie więcej niż cztery spóźnienia w semestrze;  

i) może mieć nie więcej niż trzy uwagi w dzienniku; 

j) bez zastrzeżeń przestrzega Statutu Szkoły i nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

 2)   Kultura osobista: 

a) nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe;  

b) jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych;  

c) zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń; 

d) zawsze nosi obuwie zmienne, dba o estetyczny i schludny wygląd, higienę osobistą; jest 

zawsze stosownie ubrany do okoliczności, zgodnie ze Statutem Szkoły; 

e) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą; 

f) okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, 

kolegom. 

3)    Zachowania społeczne:  

a) umie współżyć w zespole;  

b) jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym;  

c) bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania);  
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d) dba o czystość i estetyczny wygląd klasy i Szkoły, prawidłowo korzysta  z urządzeń  

ogólnodostępnych i mienia szkolnego, reaguje na przejawy niszczenia; 

e) nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji;  

f) angażuje się w życie klasy; 

g) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 

h) postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje Szkoły. 

4)    Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

a) zachowuje się bez zarzutu w Szkole i poza nią;  

b) nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się 

sprowokować; 

c) właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia;  

d) zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;  

e) po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu;  

f) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie  i innych;  

g) nie ulega nałogom.  

       3. Zachowanie dobre 

1)    Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości;  

b)   jest przygotowany do lekcji; 

c) podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela;  

d) uważa na lekcjach;  

e) wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych;  

f) ma  nie więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionych; 

g) może mieć cztery do sześciu uwag w dzienniku; 

h) może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje; 

i) przestrzega Statutu Szkoły i nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

2)    Kultura osobista:  

a) zachowuje się odpowiednio do sytuacji;  

b) nie używa wulgarnych słów;  

c) stosuje zwroty grzecznościowe; 

d) zawsze nosi obuwie zmienne, dba o estetyczny i schludny wygląd, higienę osobistą;  

e) jest zawsze stosownie ubrany do okoliczności, zgodnie ze Statutem Szkoły; 

f) okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom Szkoły, osobom starszym, 

kolegom. 

3)    Zachowania społeczne:  

a) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie  i innych; 

b) zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza Szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń 

(nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan);  
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c) wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; 

d) angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela;  

e) dba o czystość i estetyczny wygląd klasy i Szkoły, prawidłowo korzysta  z urządzeń 

ogólnodostępnych i mienia szkolnego, reaguje na przejawy niszczenia; 

f) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych; 

g) nie przejawia agresji słownej i fizycznej; 

h) szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

i) dba o honor i tradycje Szkoły. 

4)    Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

a) jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w Szkole i poza nią; 

b) systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania  

i uzdolnienia; 

c) stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają 

poprawie po zwróceniu uwagi;  

d) nie ulega nałogom. 

       4. Zachowanie poprawne 

1)    Stosunek do obowiązków szkolnych:  

a) uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału; 

b) motywowany nie podejmuje dodatkowych działań;  

c) wykonuje polecenia nauczyciela; 

d) zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.);  

e) pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela;  

f) posiada od siedmiu do dziesięciu uwag w dzienniku; 

g) ma nie więcej niż osiem godzin nieusprawiedliwionych;  

h) może mieć maksymalnie osiem spóźnień w semestrze; 

i) zdarza mu się naruszyć zapisy Statutu Szkoły i innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

2)    Kultura osobista:  

a) wykazuje elementarną kulturę osobistą; 

b) nie używa wulgaryzmów;  

c) czasami nie zmienia obuwia, dba o estetyczny wygląd i higienę osobistą, czasami jest 

ubrany niestosownie do okoliczności. 

 3)   Zachowania społeczne:  

a) nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia;  

b) dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych;  

c) szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

d) sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela; 

e) wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania; 

f) reaguje w sposób prawidłowy na upomnienia (stosowane wobec niego środki 

profilaktyczno  ostrzegawcze odnoszą skutek). 

 4)   Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:  
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a) jest biernym uczestnikiem życia szkolnego;  

b) uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze 

przynoszą rezultaty; 

c) nie ulega nałogom. 

       5.  Zachowanie nieodpowiednie 

1)    Stosunek do obowiązków szkolnych:  

a) uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości;  

b) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych – często nie jest przygotowany do 

lekcji, nie bierze w nich udziału, nie uzupełnia zaległości w nauce; 

c) przeszkadza w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, swoim zachowaniem rozprasza uwagę 

innych uczniów; 

d) nie chce skorzystać z żadnych form pomocy; 

e) ma dużo nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych (powyżej 15 w półroczu) oraz dużo  

nieusprawiedliwionych spóźnień na lekcje (powyżej 15); 

f) ma od dziesięciu do piętnastu  uwag w dzienniku; 

g) często narusza zapisy Statutu Szkoły i innych dokumentów wewnątrzszkolnych. 

2)    Kultura osobista:  

a) przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników Szkoły, kolegów, otoczenia;  

b) używa wulgarnych słów;  

c) często nie zmienia obuwia; 

d) nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;  

e) nie nosi stosownego ubioru szkolnego. 

3)    Zachowania społeczne:  

a) nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela; 

b) w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną; 

c) zakłóca przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, 

gesty itp.); 

d) nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego;  

e) niszczy mienie innych osób i społeczne; 

f) stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych;  

g) kłamie, oszukuje; 

h) ma negatywny wpływ na innych; 

i) celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych;  

j) zdarzają mu się przypadki kradzieży i wymuszania; 

k) nie wykonuje poleceń wychowawcy i innych nauczycieli; 

l) mimo stosowania wobec niego środków profilaktyczno – ostrzegawczych: rozmów  

z pedagogiem szkolnym, wychowawcą, nauczycielami, rodzicami, nie zmienia swojego 

zachowania. 

4)    Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

a) nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez Szkołę; 

b) nie dba o własną godność osobistą;  
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c) brak u niego poczucia winy i skruchy;  

d) często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, 

upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie 

krótkotrwałą poprawę lub jej brak; 

e) stosuje szkodliwe używki. 

       6. Zachowanie naganne 

1)    Stosunek do obowiązków szkolnych:  

a) uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości; 

b) nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac 

domowych, nie przynosi zeszytów itp.), odmawia wykonania poleceń wychowawcy  

i innych nauczycieli; 

c) jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany;  

d) nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania; 

e) ma powyżej dziesięciu spóźnień w semestrze; 

f) bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze Szkoły w czasie zajęć szkolnych;  

g) w ciągu semestru ma powyżej dwudziestu  godzin nieusprawiedliwionych; 

h) w semestrze ma powyżej piętnastu uwag; 

i) nie przestrzega Statutu Szkoły, notorycznie łamie zapisy innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

2)   Kultura osobista:  

a) nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej;  

b) nagminnie używa wulgarnych słów i gestów;  

c) demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, 

dopuszcza się wyzywających gestów itp.); 

d) nie zmienia obuwia; 

e) wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój; 

f) uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich 

przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami 

sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie 

niestosownych gestów itp. 

3)    Zachowania społeczne: 

a) celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia 

dla otoczenia; 

b) kłamie, oszukuje;  

c) jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich;  

d) jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie 

godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.);  

e) komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów; 

f) odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej;  

g) destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych;  

h) celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, 
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pomocy naukowych, itp.);  

i) swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo; 

j) demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich 

zachowań; 

k) wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, 

wyłudzenia, cyberprzemoc);  

l) przynosi do Szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje. 

4)    Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby, 

a)  nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez Szkołę;  

b) brak u niego poczucia winy i skruchy;  

c) nie dba o własne zdrowie i godność osobistą; 

d) stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów;  

e) ulega nałogom. 
 

       § 90. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

       1. Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy 

informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej  

o przewidywanej nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. 

       2. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie 

zachowania. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. 

Uczeń może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej w  szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach. Odwołanie od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji 

śródrocznej. 

       3. Rodzic (prawny opiekun) ucznia, nie później niż 3 dni po uzyskaniu informacji  o rocznej 

przewidywanej ocenie zachowania, może złożyć pisemny wniosek, kierowany do wychowawcy,  

o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. We wniosku powinno znaleźć się 

uzasadnienie podwyższenia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 

ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę oceny zachowania. 

       4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania wtedy, gdy: 

1)  szczególna sytuacja rodzinna, losowa (np. długotrwała choroba) nie pozwoliła mu spełnić 

kryteriów na ocenę przez siebie oczekiwaną; 

2)    w przypadku   zaistnienia   nowych   okoliczności   świadczących   o   pozytywnych 

zachowaniach ucznia; 

3)    osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.; 

4) w przypadku pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły. 

       5. Uczeń nie może wnioskować o poprawę oceny zachowania, gdy: 

1)    dopuścił się kradzieży; 

2)    dopuścił się pobicia; 

3)    samowolnie opuścił Szkołę; 
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4)    ma godziny nieusprawiedliwione; 

       6. Wychowawca ponownie wraz z zespołem oddziałowym nauczycieli, pedagogiem, 

psychologiem analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności 

zawarte we wniosku. Powołany zespół dokonuje analizy arkusza ocen proponowanych przez 

nauczycieli uczących w danej klasie oraz uwzględnia w szczególności sytuacje rodzinne, 

zdrowotne oraz ewentualne okoliczności,  o których Szkoła nie była wcześniej poinformowana. 

       7. Zespół nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym analizuje również zgodność 

wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem. 

       8. Wychowawca po zapoznaniu się z opinią zespołu podejmuje decyzję o ustaleniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

       9. W przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: nieodpowiedniej 

lub nagannej, po rozpoznaniu sprawy przez zespół, uczeń zawiera  z wychowawcą klasy kontrakt 

indywidualny, w którym wyraża chęć podjęcia działań zmierzających do poprawy zachowania, 

tj. naprawa wyrządzonych szkód i krzywd, praca na rzecz dobra Szkoły, w szczególności osób 

słabszych, potrzebujących, udział w zajęciach  z psychologiem, pedagogiem. 

       10. Zweryfikowana ocena zachowania nie może być niższa od oceny wcześniej 

proponowanej. 

       11.  Ocena zachowania może być podwyższona tylko o jeden stopień. 

       12. O wyniku weryfikacji oceny zachowania wychowawca powiadamia ucznia i jego 

rodziców  w ciągu dwóch dni po weryfikacji. 

       13. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  

z zastrzeżeniem dotyczącym trybu odwołania się od oceny. 
 

       § 91. Sposób i termin odwołania się od rocznej oceny zachowania w przypadku 

niezgodnego  z przepisami prawa trybu ustalenia tej oceny 

       1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, w terminie nie później niż 2 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

       2. Zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia wyżej wymienionej oceny należy złożyć na piśmie 

do Dyrektora Szkoły w podanych terminach. 

       3. Pisemne zastrzeżenie złożone przez rodziców powinno być właściwie umotywowane  

z podaniem zakresu niezgodności przeprowadzonej procedury z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania. 

       4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

       5. W skład komisji wchodzą: 

1)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2)    wychowawca oddziału; 

3)  wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale; 

4)    pedagog; 
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5)    psycholog; 

6)    przedstawiciel Parlamentu Uczniowskiego; 

7)    przedstawiciel Rady Rodziców. 

       6. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń (głos decydujący –  

przewodniczący komisji). 

       7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny i może być podwyższona tylko o jeden stopień. 

       8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1)    skład komisji; 

2)    termin posiedzenia; 

3)    imię i nazwisko ucznia; 

4)    wynik głosowania; 

5)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

       9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

       10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 

       § 92. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów klas IV – VIII 

       1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez niego wiadomości, umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania oraz na 

formułowaniu oceny. 

       2. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia; w szczególności zobowiązany jest do wystawiania ocen klasyfikacyjnych. 

Oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego 

nauczyciela stale prowadzącego dane zajęcia (na podstawie kryteriów ogólnych oraz 

szczegółowych wynikających ze specyfiki przedmiotu). 

       3. Oceny z poszczególnych przedmiotów, które uczeń uzyskał w czasie pobytu  

w sanatorium/szpitalu i dostarczył potwierdzone na piśmie przez placówkę, w której przebywał, 

oraz ocenę zachowania wpisuje do dziennika lekcyjnego wychowawca. 

       4. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych w ramach poszczególnych zajęć są: 

1)    zakres wiadomości i umiejętności nabytych w procesie nauczania i uczenia się; 

2)    stopień zrozumienia materiału programowego; 

3)   umiejętność zastosowania wiedzy w sytuacjach typowych, jak i nietypowych wymagających 

twórczego podejścia do problemu; 

4)    stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy; 

5)  zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie nabytego poziomu 

wiadomości i umiejętności; 

6)    umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności. 

       5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki  i informatyki 

należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego – 

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia  w działaniach 

podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. Przy czym sprawdzian wiadomości  
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i umiejętności ucznia z tych przedmiotów powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

       6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców (prawnych opiekunów) oraz ustalane 

na podstawie znanych im kryteriów. 

       7. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie poprzez: 

1)    oceny  cząstkowe  określające  poziom  bieżących  wiadomości  i  umiejętności  z zakresu 

pewnego wycinka wiedzy (przy ich zapisywaniu stosuje się plusy i minusy); 

2)  oceny śródroczne i roczne – ustalane w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy  

i umiejętności z zakresu danego przedmiotu oraz postępy ucznia w nauce tego przedmiotu. 

       8. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie których wystawia się 

ocenę klasyfikacyjną powinna być nie mniejsza niż trzy oceny. 

       9. W ciągu semestru nauczyciel powinien wystawić: 

1)    co najmniej 3 oceny cząstkowe przy jednej godzinie zajęć  w tygodniu; 

2)    co najmniej 4 oceny cząstkowe przy co najmniej dwóch godzinach lekcyjnych. 

      10. Ocenianie bieżące, klasyfikowanie semestralne i roczne odbywać się będzie wg poniższej 

skali, przy zastosowaniu ogólnych kryteriów oceniania: 

celujący  6 

bardzo dobry  5 

dobry  4 

dostateczny  3 

dopuszczający  2 

niedostateczny  1 

Przy czym: 

1)    pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: 6; 5; 4; 3; 2; 

2)    negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: 1. 

       11. Przy ocenach bieżących oceny dopuszcza się stosowanie znaków „+” „ - ” , „np.” (uczeń 

nieprzygotowany), „s” (brak stroju), „bp” (brak przyrządów), „zw.” (zwolniony), „bz” (brak 

zadania), „z” (brak zeszytu). 

       12. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen szkolnych: 

1)    ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

       a)  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania  

            przedmiotu;  w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

  b) biegle  posługuje  się zdobytymi  wiadomościami w rozwiązywaniu  problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania 

tej klasy; 

  c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2)    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował  pełny  zakres  wiedzy   i  umiejętności  określony  programem  nauczania 

przedmiotu  w danej klasie; 
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b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania; 

  c)  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie  

większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne; 

4)    ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy   

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu; 

b) rozwiązuje  typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela; 

5)    ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie  

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu  w ciągu dalszej nauki; 

  b) rozwiązuje (często przy pomocy nauczyciela) zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności; 

6)    ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który; 

       a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,  

określonych programem nauczania przedmiotów w danej klasie, a braki  

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

       13. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny określają przedmiotowe zasady 

oceniania (PZO). 

       14. Nauczyciel powinien używać różnorodnych technik sprawdzania osiągnięć szkolnych 

ucznia zależnie od specyfiki przedmiotu i formy aktywności ucznia: 

1)    kartkówki,  sprawdziany,  dyktanda,  prace  klasowe/prace  obejmujące  duże  partie 

materiału, treści całego działu/, itp.; 

2)    sprawdziany wykorzystane jako forma badania wyników nauczania; 

3)    testy otwarte i zamknięte, testy diagnozujące; 

4)    prace długoterminowe wykonane samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela; 

5)    odpowiedzi ustne; 

6)    bieżące zadania domowe ustne i pisemne; 

7)    dyskusje, oraz pracę w grupach jako formę aktywności na lekcji. 

       15. Prace klasowe i sprawdziany muszą być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, wpisane do dziennika, poprzedzone lekcją powtórzeniową, sprawdzone 

i omówione do 14 dni roboczych od napisania pracy . 

       16. W jednym dniu nie może być więcej niż 1 (jedna) praca klasowa lub sprawdzian,  

a w tygodniu nie więcej niż 3 (trzy) prace klasowe i sprawdziany łącznie. Nie dotyczy testów 

diagnostycznych. 



Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 
 

59  

       17. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może jej napisać 

z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac lub od przyjścia 

do szkoły po dłuższej nieobecności. 

       18. Oceny za prace klasowe muszą być wpisane do dziennika. 

       19. Kartkówki sprawdzające wiedzę z materiału bieżącego nie muszą być zapowiedziane, 

jednym dniu nie może być więcej niż 2 takie prace. 

       20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na warunkach określonych  w PZO. 

       21. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nauczyciel pisemnie uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

       22. Pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

       23. Szczegółowe zasady postępowania w przypadkach, nieobecności na sprawdzianach, 

sposobów ich poprawy, ujęte są w zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

       24. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium poziomu jego wiedzy  

i umiejętności z danego przedmiotu. 

       25. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ponieważ 

różna jest ich wartość (ciężar gatunkowy) – są średnią ważoną. 

Sposób obliczania średniej ważonej: polega na traktowaniu poszczególnych ocen jako 

wielokrotności ocen elementarnych np.: 

Waga 1 - praca domowa, aktywność/praca na lekcji, ćwiczenia/zeszyt i inne formy aktywności 

ucznia, test diagnostyczny na „wejście”; 

Waga 2 - odpowiedź ustna, test wielokrotnego wyboru, dyktando, wypracowanie, referat, 

recytacja; 

Waga 3 - kartkówka, próby egzaminów, test diagnostyczny na „wyjście”; 

Waga 4 - laureaci konkursów na szczeblu szkolnym, projekt edukacyjny; 

Waga 5 – sprawdzian, praca klasowa, laureaci konkursów przynajmniej na poziomie 

międzyszkolnym 

Wystawianie ocen: 
 

Średnia ważona  Ocena śródoczna/roczna 

  0 - 1,65  Niedostateczna 

  1,66 - 2,65  Dopuszczająca 

  2,66 - 3,65   Dostateczna 

  3,66 - 4,65   Dobra 

  Od 4,66    Bardzo dobra 

  Powyżej 5,00 z uwzględnieniem  § 92 pkt.12   Celująca 
 

       26. Ocenę roczną wystawia się na podstawie średnich za I i II semestr. Nauczyciel 

przedmiotu dysponuje 0,02 stopnia, o które może podwyższyć uczniowi ocenę śródroczną lub 

roczną. 

       27. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  
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odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu; oraz 

3)    roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
 

       § 93. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach IV – VIII 

       1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów: 

1)    polega na okresowym podsumowaniu (ocenianiu) osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć  

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych  

i oceny zachowania określonych w WZO i Statucie Szkoły; 

2)   przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie: po 20 tygodniu nauki. 

       2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

       3. W klasach IV – VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących  

w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

       4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

       5. W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, 

współorganizującego kształcenie integracyjne. 

       6. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym w klasach IV – VIII polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 

opracowanego na podstawie odrębnych przepisów. 

       7. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym w klasach IV – VIII polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

       8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasach IV – VIII są 

ocenami opisowymi. 

       9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasach IV – VIII są ocenami 

opisowymi. 

       10. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych uczniom o stwierdzonych trudnościach  

w uczeniu się wskazana jest konsultacja z zespołem specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniem np. logopeda, psycholog, pedagog specjalny. 

       11. W przypadku niewystawienia oceny klasyfikacyjnej przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne, wystawia ją zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, dwóch 

nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
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       12. Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej należy 

powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych ich dzieci, odnotowując je w dzienniku elektronicznym. 

       13. Uczniowi, który napotyka poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną 

oceną klasyfikacyjną Szkoła udziela pomocy w różnych formach min. udział w zajęciach 

dydaktyczno – wyrównawczych, reedukacyjnych, indywidualnych konsultacjach.  

       14. W przypadku grożącej oceny niedostatecznej, nauczyciel ustala sposób poprawy oceny 

oraz podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

       15. Nauczyciele ustalają indywidualny program uzupełnienia braków i nadrobienia 

zaległości poprzez ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych 

ocen niedostatecznych. 

       16. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacją mają 

obowiązek wystawić przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, wpisując je do 

dziennika elektronicznego, w celu zapoznania z nimi uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów). 

       17. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, 

wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

ocenach. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. 

Odwołanie od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej. 

       18. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) powinny być wystawione nie później niż 3 

dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

       19. W dzienniku elektronicznym oceny klasyfikacji śródrocznej i rocznej począwszy od 

klasy IV, zapisuje się w pełnym brzmieniu: 
 

 celujący 6 

 bardzo dobry 5 

 dobry 4 

 dostateczny 3 

 dopuszczający 2 

 niedostateczny 1 
        

       20.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje  z tych 

zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

       21. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

       22. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 
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       23. O braku podstaw do klasyfikowania ucznia nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany 

jest poinformować wychowawcę klasy (wychowawca powiadamia w formie pisemnej 

rodziców/prawnych opiekunów) w terminie dotyczącym ocen niedostatecznych. 

       24. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

       25. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

       26. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

       27. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

       28. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

podaje się do wiadomości ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

       29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego  w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

       30. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 
 

       § 94. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych 

       1. Uczeń może starać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych, jeżeli na zajęciach z danego przedmiotu spełnia poniższe warunki: 

1)  systematycznie  przygotowuje  się do zajęć (brak  nieprzygotowań,  odrabianie  zadań    

domowych, przynoszenie zeszytów, niezbędnych pomocy, stroju na wych. fizyczne, itp.); 

2) systematycznie poprawia w ciągu semestru oceny cząstkowe w trybie ustalonym  

w przedmiotowych zasadach oceniania; 

3)    w przypadku gdy zaistniały trudne sytuacje losowe (np. długotrwała choroba). 

       2. Rodzic (prawny opiekun) może zgłosić pisemną prośbę (wniosek)  o  podwyższenie 

przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w  sekretariacie do 

Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o tych ocenach. 

       3. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian 

wiadomości  i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go, nie później niż pięć dni 

przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i informuje o swej decyzji 

wnioskodawcę. 

       4. Roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być podwyższona tylko  

o jeden stopień. 

       5.   Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega. 

       6. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

       7. Uczeń otrzymuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli, uzyskał  

z przeprowadzonego sprawdzianu co najmniej 80% poprawnych rozwiązań lub co najmniej  

w 80% wykonał poprawnie zadania. 
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       8. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający: imiona  

i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, imię i nazwisko ucznia, datę, 

sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

Protokół jest jawny dla ucznia i jego rodziców. 

       9. W innych przypadkach przewidywana ocena staje się oceną klasyfikacyjną na 3 dni przed 

zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

       10. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu nie 

może być niższa od przewidywanej. 

       11. Roczny sprawdzian z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych/informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

       12. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania jest przechowywana  w dokumentacji 

nauczyciela do czternastu dni od zakończenia zajęć dydaktyczno –  wychowawczych w danym 

roku szkolnym. 
 

       § 95. Egzamin klasyfikacyjny 

       1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Szkoły. 

       2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w przypadku: 

1)   gdy poziom zdolności ucznia pozwala przewidywać możliwości samodzielnego uzupełnienia 

ewentualnych braków wiedzy i umiejętności; 

2)  zdarzeń losowych, wywołujących silne przeżycie emocjonalne, utrudniające koncentrację, 

obniżające sprawność myślenia i uczenia się; 

3)  trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i  niewydolności  wychowawczej 

rodziców (prawnych opiekunów); 

4) zmiany szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego  

i niemożliwością szybkiego uzupełnienia braków, wynikających z różnic programowych. 

       3. Podanie o egzamin wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do sekretariatu Szkoły najpóźniej 

w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej i winno być zaopiniowane przez 

wychowawcę klasy. 

       4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza Szkołą. 

       5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

       6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1 i 2 lub realizującego 

indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie jest 

klasyfikowany w obecności innego, wyznaczonego przez Dyrektora nauczyciela tego samego 

lub pokrewnego przedmiotu. 

       7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
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       8. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne,  z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu  z Dyrektorem tej szkoły. 

       9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: 

1)    Dyrektor, (wicedyrektor) jako przewodniczący komisji; 

2)    nauczyciel   zajęć   edukacyjnych   określonych   w   szkolnym   planie   nauczania   dla 

odpowiedniej klasy oraz inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu 

wskazany przez Dyrektora. 

       10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych  z muzyki, 

plastyki, techniki  i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

       11. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala 

się oceny zachowania. 

       12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

       13. Egzamin obejmuje treści programowe semestru, w którym uczeń nie został 

sklasyfikowany. 

       14. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja 

przedmiotowa i przekazuje Dyrektorowi Szkoły najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych 

danego semestru lub roku szkolnego. 

       15.  Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać 

poszczególnym kryteriom ocen. 

       16.  Egzamin  pisemny  trwa  45  minut;  na egzamin  ustny  przeznaczone  jest  30 minut,  

w tym 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

       17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; skład komisji; termin 

egzaminu klasyfikacyjnego; imię i nazwisko ucznia; pytania i zadania egzaminacyjne oraz 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną w skali od 1 – 6. 

       18. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą charakterystykę odpowiedzi 

ucznia  i wykonania zadań praktycznych. 

       19. Wychowawca  klasy  zobowiązany   jest  załączyć  do  arkusza  ocen  ucznia   protokół  

z przeprowadzonego egzaminu oraz załączniki, odnotować datę egzaminu oraz ustalony stopień  

w arkuszu ocen. 

       20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego  w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

       21. Uczeń, który nie stawił się bez usprawiedliwienia w uzgodnionych terminach na 

egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

       22. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna  z  zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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       23. Przewiduje się egzamin klasyfikacyjny z języka obcego, którego uczeń uczy się poza 

szkoła. Rodzice mogą poinformować szkolę o uczęszczaniu dziecka na kurs języka obcego poza 

szkoła na początku roku szkolnego. Dyrektor szkoły umożliwi zdawanie egzaminu 

klasyfikacyjnego, powołując odpowiedni skład komisji (2 osoby). 
 

       § 96. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

       1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż  

w  terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

       2. Pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony w sekretariacie, do Dyrektora 

Szkoły, winien zawierać uzasadnienie i wskazanie punktów WZO, które jego zdaniem zostały 

naruszone. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

       3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza w formie pisemnej i ustnej sprawdzian wiadomości  

i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych; 

       4. Sprawdzian przeprowadzany w wyniku zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej 

przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

       5. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. Po uzgodnieniu terminu 

sporządza się notatkę, którą podpisują zainteresowane strony i dołącza się ją do protokołu. 

       6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, zajęć 

komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

       7. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja 

przedmiotowa i przekazuje Dyrektorowi Szkoły w ciągu 7 dni od wydania przez niego 

polecenia. 

       8. Pytania i zadania egzaminacyjne muszą być zgodne z wymaganiami edukacyjnymi na 

ocenę, o którą ubiega się uczeń egzaminowany. 

       9. Egzamin pisemny trwa 45 minut; na egzamin ustny przeznaczone jest 30 minut, w tym 15 

minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

       10. W skład komisji wchodzą: 

1)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

       11. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub  

w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 

powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że, powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

       12. Uczeń otrzymuje wyższą niż roczna ocena klasyfikacyjna, jeśli uzyskał  
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z przeprowadzonego sprawdzianu co najmniej 80% poprawnych rozwiązań (odpowiedzi) lub co 

najmniej w 80% wykonał poprawnie zadania. 

       13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

       14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być podwyższona tylko  

o jeden stopień. 

       15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2)    skład komisji; 

3)    termin sprawdzianu; 

4)    imię i nazwisko ucznia; 

5)    zadania (pytania) sprawdzające; 

6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną w skali 1 – 6. 

       16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

       17. Dokumentację egzaminu włącza się do dokumentacji Szkoły i przechowuje przez okres 

pobytu ucznia w szkole. Na dokumentację składa się: 

1)    podanie o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego; 

2)    decyzja Dyrektora w sprawie powołania komisji; 

3)    protokół z egzaminu; 

4)    pisemna praca egzaminacyjna ucznia; 

5)    ustalona ocena wraz z uzasadnieniem. 

       18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do pierwszego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej w nowym roku szkolnym. 

       19. Przepisy ust. 1 – 13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

       20. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 

       § 97. Promowanie uczniów 

       1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

       2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

       3. Do średniej ocen uzyskanej w wyniku klasyfikacji rocznej i końcowej, uczniowi, który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne: religię/etykę wlicza się także oceny roczne 

uzyskane  z tych zajęć. 

       4. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy ósmej Rada Pedagogiczna, uwzględniając 
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specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

       5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane  

w klasie programowo wyższej. 
 

       § 98. 1. Uczeń kończy Szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne 

oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  

  2. Uczeń kończy Szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  

  3. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę 

Szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu 

ósmoklasisty. 
 

  § 99. 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,  

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

  2. Egzamin przeprowadzany jest w formie określonej odrębnymi przepisami. 
 

       § 100. Egzamin poprawkowy 

       1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy  z tych zajęć. 

  2. Prośbę  o  egzamin  poprawkowy  składa  rodzic  (prawny opiekun)  w  formie  pisemnej 

do Dyrektora Szkoły, nie później niż dzień po posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

zatwierdzającym klasyfikację roczną. 

       3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

       4.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły. 

       5. Informację o terminie egzaminu przekazuje uczniowi i jego rodzicom (prawnym 

opiekunom) wychowawca, w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

       6.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się ostatnim tygodniu ferii letnich. 

       7.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

       8. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel, zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –  jako egzaminujący; 

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

       9. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub  

w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia 
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edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela, zatrudnionego w innej szkole, następuje  

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

       10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1)    skład komisji; 

2)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

3)    termin egzaminu poprawkowego; 

4)    imię i nazwisko ucznia; 

5)    pytania egzaminacyjne; 

6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną w skali 1 – 6. 

       11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i wykonaniu zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

       12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez 

Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września. 

       13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę  z zastrzeżeniem pkt. 14. 

       14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych w przypadkach: 

1)  długotrwałej choroby, trwającej  ponad 2 miesiące - uniemożliwiającej naukę w domu, 

szpitalu lub sanatorium; 

2)   zdarzeń losowych, wywołujących  silne  przeżycia  emocjonalne, utrudniające koncentrację, 

obniżające sprawność myślenia i uczenia się; 

3)  trudnej  sytuacji  życiowej  ucznia,  choroby, patologii i niewydolności wychowawczej 

rodziców (prawnych opiekunów); 

4) zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego   

i niemożliwością, szybkiego uzupełnienia braków, wynikających z różnic programowych. 

       15. Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w pkt. 14 są: 

1)   lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych 

bez usprawiedliwienia; 

2)    ciągłe uchylanie oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela; 

3)  nieskorzystanie  z  pomocy  w nauce organizowanej w Szkole np. zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych,  pomocy koleżeńskiej, indywidualnej pomocy nauczyciela; 

4)  niezgłoszenie  się,  bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w  wyznaczonych  przez 

nauczyciela terminach albo niewykonanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch 

kolejno wyznaczonych terminach. 

       16. Prośbę o warunkową promocję ucznia, składa rodzic (prawny opiekun) w formie 

pisemnej do dyrektora szkoły przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wynik 

tego egzaminu. 

       17.  Promocja, tzw. warunkowa odnotowywana jest w arkuszu ocen ucznia. 

       18. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek zrealizować w terminie ustalonym  

z nauczycielem (nie później niż do końca września), indywidualny program uzupełnienia braków  
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w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach oraz przedstawić wyniki swojej pracy do 

zaliczenia. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

       § 101. Sylwetka absolwenta II etapu kształcenia 

       1. Absolwent klasy VIII na miarę swego wieku jest: 

1)  kulturalny, taktowny, szanujący innych co oznacza, że wykazuje się znajomością zasad 

kulturalnego zachowania zarówno w Szkole, jak i poza nią. Potrafi zachowywać się 

właściwie  w sytuacjach pozadomowych i pozaszkolnych / kino, teatr itp./ Uznaje prawo 

innych do szacunku, nie obraża innych, nie eksponuje swojego zdania w sposób obrażający 

inne osoby, jest wrażliwy na przejawy niewłaściwych zachowań i reaguje na nie. Nie 

niszczy własności cudzej i swojej; 

2) odpowiedzialny, aktywny, tolerancyjny co oznacza, że czuje się odpowiedzialny za 

zachowanie własne i postępowanie swojej grupy. Potrafi twórczo pracować w zespole, ma 

własne zdanie, którego jednak nie narzuca za wszelką cenę. Jest otwarty na pomysły innych  

i umie uznać cudze racje. Nie zwalcza odmiennych zainteresowań i poglądów; 

3)  samodzielny, twórczy, umiejący spojrzeć krytycznie na postępowanie własne i innych co 

oznacza, że zna i potrafi korzystać z różnych źródeł zaspokojenia własnych zainteresowań 

oraz poszerzania wiedzy. Nie ogranicza się do znanych schematów, lecz poszukuje nowych 

niekonwencjonalnych rozwiązań. Umie przyznać się do własnych błędów, a w sytuacjach 

koniecznych potrafi odnieść się  w sposób krytyczny do zdania innych, tak aby nie urazić 

drugiej osoby; 

4)   komunikatywny, aktywny społecznie, wrażliwy na potrzeby innych co oznacza, że potrafi 

jasno formułować swoje myśli, nie ma trudności w nawiązywaniu kontaktów  

z rówieśnikami oraz dorosłymi. Czuje się cząstką społeczności szkolnej i chętnie 

uczestniczy w różnych działaniach na terenie Szkoły i poza nią. Godnie reprezentuje Szkołę 

poza jej terenem.  W  swoim postępowaniu kieruje się nie tylko własnym interesem, ale  

i potrafi dostrzec potrzeby innych. Jest wrażliwy na krzywdy innych ludzi oraz zwierząt. 

Stara się im przeciwdziałać; 

5)  zna i przyjmuje zasady zdrowego stylu życia co oznacza, że dostrzega celowość troski  

o zdrowie fizyczne i psychiczne i zna korzyści z tego płynące. Potrafi radzić sobie ze złym 

samopoczuciem  i panować na d zbyt silnymi emocjami. Orientuje się w różnego typu 

zagrożeniach w otaczającym środowisku /używki, narkotyki, sekty/ i unika z nimi kontaktu. 
 

       § 102. 1. Wychowawcy klas we wrześniu na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na 

zebraniach z rodzicami (rodzicom i prawnym opiekunom)  przedstawiają Wewnątrzszkolne 

Zasady Oceniania. 

       2. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość WZO. 
 

       § 103. 1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację, stwierdzającą przebieg nauki ucznia: 

1)    dziennik elektroniczny; 

2)    arkusze ocen; 

3)    protokoły zebrań Rady Pedagogicznej; 

4)  protokoły sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia, egzaminów klasyfikacyjnych, 

poprawkowych i sprawdzianu; 

5)  dzienniki  zajęć  wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, 
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nauczania indywidualnego, pedagoga i psychologa, biblioteki i wychowawców świetlicy 

6)    księgę ewidencji uczniów; 

7)    księgę ucznia; 

8)    uchwały Rady Pedagogicznej; 

9)    zarządzenia Dyrektora Szkoły; 

10)  księgę druków ścisłego zarachowania. 

       2. Okres przechowywania tych dokumentów oraz ich wzory, a także wzory świadectw 

szkolnych określają odrębne przepisy. 

       3. Oceny śródroczne i roczne z przedmiotów nauczania oraz przeprowadzonych egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych wpisują w dzienniku elektronicznym nauczyciele tych 

przedmiotów. Oceny roczne w arkusze ocen wpisuje wychowawca. Oceny zachowania ucznia 

notuje w dokumentacji wychowawca klasy. 

       4. Pomyłka w arkuszu ocen ucznia musi być poprawiona kolorem czerwonym przez 

wychowawcę, potwierdzona jego własnoręcznym podpisem. 

       5. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył. 

       6. Szkoła na wniosek ucznia może wydawać zaświadczenia. 

       7. Świadectwa i zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, 

prowadzonej przez szkołę. 

       8. Świadectwa i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

       9. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

Szkoły, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

       10. Po ukończeniu Szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

       11. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo 

szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie 

promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły – z wyróżnieniem. 

       12. W świadectwach ukończenia Szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji rocznej 

przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych obowiązkowych, wpisuje się zajęcia edukacyjne  

i  oceny roczne uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz zajęcia edukacyjne i oceny 

roczne,  z  których  nauka, zgodnie  z ramowym planem nauczania, zakończyła się w klasie 

programowo niższej. 

       13. U ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim na arkuszach ocen uczniów 

nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się 

adnotację: „Uczeń/uczennica realizował/a program nauczania dostosowany do indywidualnych 

możliwości  i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w 

...”. 

       14. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, 

maszynowym lub ręcznym. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia, klasę, oceny z zajęć 

edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa wpisuje się słowami  

w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się 

datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa 

wydawanego na podstawie egzaminu – datę ustalonego przez szkolę terminu wydania 

absolwentom świadectw. 
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       15. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie 

szkoły. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę a w przypadku 

zwolnienia ucznia  z  zajęć edukacyjnych wpisuje  się  wyraz „zwolniony(a)". Świadectwo 

opatruje się wyraźnym przyciskiem pieczęci urzędowej szkoły. 

       16. Świadectwo podpisują osoby wskazane na drukach. Pieczęć imienna Dyrektora Szkoły 

powinna być czytelna. 

       17. Przepisy ust. 14 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen. 

       18. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się: 

1)   uzyskane wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez 

inne podmioty działające na terenie szkół; 

2)  osiągnięcia aktywności  na  rzecz  innych  ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego. 

       19. W przypadku utraty oryginału świadectwa, uczeń (absolwent) może wystąpić do szkoły, 

która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. 

       20. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania. 

       21. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia 

oryginału świadectwa. 

       22. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić słowo „Duplikat". Duplikat podpisuje 

Dyrektor Szkoły. Pieczęć imienna dyrektora powinna być czytelna. Na duplikacie nie umieszcza 

się fotografii. 

       23. Jeżeli Szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa 

według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na 

przygotowanym przez Szkolę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa. 

       24. W arkuszu ocen, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, należy 

umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, 

stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.  W przypadku 

przesłania duplikatu pocztą doręczenie powinno nastąpić listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

       25. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 

       26. Dyrektor Szkoły może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa tylko  

w przypadku, gdy jest to niezbędne dla złożenia odpisu w aktach Szkoły. Na odpisie trzeba 

umieścić pieczęć „Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową Szkoły lub 

upoważnionej przez niego osoby. 

       27. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji 

potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci 

urzędowej Szkoły. 

       28. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacja szkolna 

zawierająca błędy lub omyłki podlega wymianie. 

       29. Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły 

wymagają legalizacji. Legalizacji dokonuje Kurator Oświaty właściwy ze względu na siedzibę 

szkoły. 

       30. Świadectwa i legitymacje szkolne są wydawane przez Szkołę nieodpłatnie. 
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       31. W arkuszach ocen uczniów klas IV – VIII w kolejnych rubrykach przeznaczonych na 

wpisanie ocen rocznych wpisuje się nazwy zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, a w następnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie 

ocen końcowych wpisuje się oceny końcowe uzyskane przez uczniów w wyniku klasyfikacji 

końcowej w kolejnych latach szkolnych. W arkuszach ocen w części dotyczącej informacji  

o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych  

i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej. 
 

Rozdział 9 

Oddziały przedszkolne 
 

            § 104.1. Oddziały Przedszkolne w Szkole są podstawową jednostką organizacyjną 

przedszkola i wchodzą w skład struktury organizacyjnej Szkoły. 

            2. W skład struktury organizacyjnej Szkoły wchodzi także Przedszkolny Oddział 

Specjalny. 

            3. Oddziały Przedszkolne zachowują odrębność programową, a kształcenie i wychowanie  

w nich jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach Szkoły, na zasadach określonych dla 

oddziałów przedszkolnych. 

           4. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki  

w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

5. Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym realizującego roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne nie pobiera się opłat. 

6. Za pobyt dzieci z wyłączeniem pkt. 5 pobiera się opłaty zgodnie z zawartą umową. 

7. Dyrektor Szkoły wypowiada warunki umowy w przypadku nieregulowania opłat przez 3 

miesiące, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka przez 1 miesiąc, a wychowanka skreśla  

z listy. 

8. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określa Regulamin rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych.. 
 

            § 105.1. W Szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny obejmujący dzieci  

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

            2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. 

            3.  Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

            4. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do 

końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.  
 

       § 106. Cele i zadania 

1. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

1)    wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości  

z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji; 

2)   doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz 

wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do 

podjęcia nauki w szkole; 

3)   ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami 
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postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie  

i  zachowanie; 

4)   wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu  

w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

2. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest: 

1)   zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka  

i osiągniętego stopnia rozwoju; 

2)   zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie zajęć i pobytu  

w oddziale  przedszkolnym; 

3)   organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy, 

nauki  i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 

4)   dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do 

możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi 

potrzebami  i możliwościami; 

5)   wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego potencjału; 

6)   prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; 

7)   zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

8)   udzielanie pomocy dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

9)   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z § 17.  
 

       § 107. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym  

oraz w czasie zajęć poza Szkołą: 

1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym sprawują 

nauczyciele. 

2. Rozkład dnia uwzględnia równomiernie rozłożenie zajęć w ciągu całego pobytu  

w oddziale przedszkolnym i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu. 

3. Sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

4. Stoliki, krzesła i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich 

działalności. 

5. Dzieci korzystają z opieki gabinetu profilaktyki zdrowotnej, biblioteki. 

6. W trakcie zajęć poza terenem Szkoły w tym m.in. wycieczki dydaktycznej lub 

rekreacyjnej (spaceru) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia  w oddziale 

przedszkolnym. 

7. Dzieciom zapewnia się możliwość korzystania: 

1) z pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki; 

2) placu zabaw; 

3) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni; 

4) posiłków. 
 

       § 108. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

1. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych sprawują opiekę nad dziećmi od chwili 

przyprowadzenia dziecka przez rodziców do sali do momentu odebrania ich przez rodziców lub 

osoby upoważnione.  
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2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę upoważnioną na piśmie przez 

rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału 

przedszkolnego. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. 

3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze 

Szkoły. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie 

pisemnej. 

4. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

W takiej sytuacji nauczyciel oddziału zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych 

czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. O przypadku każdej odmowy wydania 

dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły. 

5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców  o zaistniałym 

fakcie. W przypadku bezskutecznego kontaktu z rodzicami powiadamia się najbliższy komisariat 

policji. 

6. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poparte orzeczeniem sądu rodzinnego.  
 

       § 109. Organy oddziału przedszkolnego 

1. Organy oddziałów przedszkolnych są wskazane w § 26 ust. 1 za wyjątkiem Parlamentu  

Uczniowskiego. 

2. Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych mają prawo do wybierania swojej 

reprezentacji  w formie Rady Oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 pkt. 1 Ustawy. 

3. Przedstawiciel Rady Oddziałowej, o której mowa w ust. 2 może wejść w skład Rady 

Rodziców. 
 

       § 110. Organizacja oddziału przedszkolnego 

1. Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie  i  wychowanie 

jest zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo  

i 5 godzin dziennie. 

4. Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb 

psychofizycznych dzieci – nie dłużej jak 30 minut. 

5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora i wywieszony na tablicy informacyjnej. 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb  

i zainteresowania dzieci oraz oczekiwania rodziców ustalają szczegółowy plan pracy oddziału. 

7. Na życzenie rodziców w oddziałach przedszkolnych są być organizowane zajęcia  

z religii na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.  

8. Formy współdziałania z rodzicami określone są w  § 37 niniejszego Statutu. 
 

       § 111. Zakres zadań nauczycieli przedszkola 
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1. Planując i realizując pracę wychowawczo – dydaktyczną, nauczyciele oddziału  

przedszkolnego: 

1)   tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

2)   pobudzają aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, 

ruchowej i umysłowej; 

3)   wspierają rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz  

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej; 

4)   stosują nowoczesne, aktywizujące metody pracy oraz zasadę indywidualizacji pracy, 

uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka. 

2. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych: 

1)   opracowują miesięczne plany pracy na podstawie wybranego przez siebie programu; 

2)   prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci; 

3)   współpracują z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym informują rodziców  

o realizowanych zadaniach wynikających z programu i planów pracy; 

4)   udzielają rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka  

i dokumentują indywidualne rozmowy z opiekunami dzieci; 

5)   udostępniają rodzicom wytwory działalności dzieci; 

6)   współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę 

zdrowotną lub inną w przypadku takiej potrzeby. 

3. Nauczyciele, realizując zadania prowadzą obserwacje pedagogiczne, dokumentują 

indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności, prowadzą i dokumentują pracę 

wyrównawczo – kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących 

rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując 

zasadę stopniowania trudności. 

4. Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli regulują zapisy Rozdziału 5. 
 

       § 112. Prawa i obowiązki wychowanka przedszkola 

1. Prawa i obowiązki wychowanków oddziału przedszkolnego: 

1)   Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

a) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i  dydaktycznego, 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

b) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony  

i poszanowania jego godności osobistej, 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie wychowawczo- dydaktycznym 

poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb, takich jak: potrzeby biologiczne, 

emocjonalno- społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i  uznania. 

2)   Wychowanek oddziału przedszkolnego ma obowiązek: 

a) szanowania wytworów innych dzieci, 

b) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego, 

c) przestrzegania zasad higieny osobistej. 

2. Dziecka będącego w oddziale przedszkolnym nie dotyczą zapisy Rozdziałów: 6, 7 i  8  

Statutu. 
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       § 113. Przedszkolny Oddział Specjalny  

1. Do oddziału przyjmowane są dzieci od 3 do 8 roku życia posiadający orzeczenie Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

2. Oddział obejmuje swym działaniem dzieci z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami 

oraz ich rodziny. 

3. Naczelnym celem oddziału jest pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom  

w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności dotykającej wszystkie dziedziny życia poprzez 

zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy osobom dotkniętych autyzmem 

polegającej na diagnozie, terapii i edukacji. 

4. Szczegółowe cele i zadania pracy terapeutycznej oddziału wynikają z możliwości,   

potrzeb  i  stopnia zaburzeń każdego dziecka. 

5. Oddział jest jednostką o charakterze monoterapeutycznym. Jedyną realizowaną formą 

terapii jest terapia behawioralna. 

6. Działalność dydaktyczna oddziału jest prowadzona w oparciu o programy edukacyjne dla 

dzieci niepełnosprawnych dostosowane indywidualnie do możliwości i potrzeb dziecka, 

każdorazowo konsultowane i zatwierdzane przez jego rodziców. 

7. W szczególności zadaniem oddziału jest: 

1)   organizacja i prowadzenie form oddziaływań terapeutycznych dla dzieci z autyzmem; 

2)   organizowanie działań integracyjnych i pomocy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem 

będących pod stałą opieką oddziału; 

3)   działalność wspierająca rodziny; 

4)   działalność popularyzatorska dotycząca terapii autyzmu i zaburzeń pokrewnych; 

5)   utrzymywanie kontaktów i współpraca z osobami i instytucjami w Polsce i zagranicą 

zajmującymi się problemami autyzmu. 

8. O przyjęciu do oddziału decyduje zespół kwalifikacyjny powołany przez Dyrektora 

Szkoły. 

9. W skład zespołu kwalifikacyjnego wchodzą: 

1)   Dyrektor Szkoły; 

2)   nauczyciele pracujący w oddziale; 

3)   reedukator. 

10. Przyjęcia dziecka do oddziału dokonuje się w oparciu o następujące dokumenty: 

1)   orzeczenie PPP stwierdzające autyzm dziecięcy lub zaburzenia pokrewne; 

2)   wniosek złożony przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

11. Szczegółowy zakres kompetencji i zasad działania zespołu kwalifikacyjnego określa 

regulamin pracy zespołu kwalifikacyjnego. 

12. Przyjęć nowych dzieci do oddziału dokonuje się w momencie, gdy dotychczasowi 

podopieczni przechodzą do innych placówek lub gdy jest możliwość zorganizowania nowych 

miejsc terapii. 

13. Liczba dzieci w oddziale zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dzieci  z autyzmem  

i  z  niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzanego liczba dzieci w oddziale może być niższa. 

14. Terapia realizowana w oddziale wymaga pracy jednego nauczyciela z jednym 

dzieckiem. 

15. Po każdym roku pobytu dziecka w oddziale zespół kwalifikacyjny rozpatruje 
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zasadność kontynuowania terapii w oddziale uwzględniając: 

1)   poziom funkcjonowania dziecka; 

2)   wiek dziecka; 

3)   współpracę z rodzicami. 

16. Dzienny czas pobytu dziecka w oddziale wynosi 5 godzin zegarowych. 

17. Nauczyciele pracujący w oddziale zobowiązani są do opracowywania  i przekazywania 

rodzicom informacji dotyczącej prowadzonej terapii z dzieckiem. 

18. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale. 

19. Nauczyciele oddziału ponoszą całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

podczas zajęć organizowanych w oddziale, szkole i poza szkołą. 
 

Rozdział 10 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

       § 114. 1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem 

sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją 

szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. Warunki stosowania ceremoniału 

szkolnego reguluje procedura ceremoniału. 

       2. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, 

symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości  

z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania i właściwych postaw jego poszanowania. 

       3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska  

w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie  

i godni takiego zaszczytu. 

         4. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

1) chorąży – uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską; 

2) asysta – dwie uczennice wyróżniające się wynikami w nauce i wzorową postawą 

uczniowską. 

5. Zespół ds. pocztu sztandarowego zostaje opiekunem Ceremoniału szkolnego i dba  

o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie 

Szkoły i poza jej murami. 

6. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły oraz publicznie 

są im wręczone pamiątkowe nagrody. 

7. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1)   biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do 

góry; 

2)   białe rękawiczki. 

8. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – w strój Gwardii Szwajcarskiej. 

Uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice. 

9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie: 

1)   uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości; 

2)   ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego; 

3)   ceremonii ślubowania klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych; 

4)   uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 
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5)   uroczystości związanych z Dniem Patrona. 

10.  Sztandar Szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy św. 

uroczystościach pogrzebowych i innych. 

11. Szkoła posiada hymn szkoły, który na wszystkich uroczystościach odśpiewany jest po 

hymnie państwowym. 
 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 
 

       § 115. 1. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał szkolny. Zasady i warunki ich stosowania 

określa zarządzenie Dyrektora. 

2. Szkoła posiada logo. Zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji 

kształtów, kolorów i typografii, w tym zasad jego stosowania określa zarządzenie Dyrektora.  

3. Logo szkoły prezentowane jest w szczególności: 

1)    na papierze firmowym; 

2)    zaproszeniach; 

3)    na stronie internetowej Szkoły www.sp5.kolobrzeg.pl. 

4. Szkoła posiada hymn. Zasady jego stosowania określa zarządzeniem Dyrektor Szkoły. 

5. Przyjętym za skuteczny sposobem informowania rodziców jest informacja za 

pośrednictwem strony internetowej Szkoły, oraz przez dziennik internetowy. 
 

       § 116. 1. O zmiany w niniejszym statucie mają prawo wnioskować wszystkie organy Szkoły. 

2. Zmiany w statucie Szkoły mogą być wprowadzane w postaci nowelizacji lub uchwalenia 

nowego statutu. 

3. Dyrektor wprowadzając zmiany na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, publikuje 

ujednolicony tekst statutu Szkoły. 
 

       § 117. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r. 
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